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Rinkimų Kampanijoj Keliami
Užsienių Politikos Klausimai

___________ x
Prezidentas Eisenhower Kalbėjo Apie Farmų Politiką; 

Demokratai Užsipuola Amerikos Užsienių Politiką;
Stevenson ir Truman Kritikuoja Vyriausybę; 

Rinkimų Pranašai Vis Dar Mano Demo
kratai Laimės

Rinkiminė kampanija da- niais. Kaipo pavyzdį vy- 
bar yra pačiame įkarštyje J riausybės vienašališkumo
Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pereitą penktadienį 
kalbėjo Indianapolis mieste 
apie vyriausybės farmų po
litiką. Jis pirmiausiai pa
brėžė, kad Amerikos far- 
meriai, kaip ir kiti piliečiai, 
daugiausiai trokšta taikos. 
Jie nori, kad jų vaikai būtų 
namuose ir padėtų jiems 
darbus dirbti, o ne tarnau
tų ir žūtų kur nors tolimuose 
karo frontuose. Vyriausybė

Trumanas nurodė Dixon- 
Yates sutartį, pagal kurią 
privačių biznierių grupė 
gauna milioninius uždarbius 
iš visų piliečių kišenių.

Pereidamas prie užsienių 
politikos buvęs prezidentas 
Truman sakė, kad republi
konų administracija bando 
vesti tą pačią užsienių poli
tiką, kokią vedė demokra
tai, bet dėl nepatyrimo ir 
dėl nevieningumo jie tą po
litiką veda nuo vienos klai-

IšLIKO GYVI Iš NU •'KEN DUSIO LAIVO

Trys jūrininkai iš nuskendusio “Mormacklite" laivo ap-isiautę apklotais važiuoja i 
ligoninę. Labas turėjo 48 vyrus Įgulos, išsigelbėjo tiktai 11 vyru. kuriuos iš jūros 
išgelbėjo vienas prekybos laivas. 12 lavonj buvo atrasta jūroje, o kitų vyru nei lavo
nų nebuvo atrasta.

Trokų Kompanijos Skundžia 
Uniją Dėl $10,000,000

Kompanijos Skundžia ir Kelias Darbdavių Kompanijas 
dėl “Sulaužymo Solidarumo”; Trokų Vairuotojų 

Unija Žada Iškelti Bylą Prieš Darbdavius “dėl
Monopolio”; Tuo Tarpu Vairuotojų Strei

kas New Yorke Tęsiasi

davė kraštui taiką ir dės vi
sas pastangas, kad ta taika dos prie kitos. Taip ir bus,' Ąlnttl.n:p Rinkimu*

kol vyriausybė apie užsie-, tnTlKlBlUS .
nių politiką* kalbės repubii- Laimėjo Demokratai
koniško Babelio bokšto kai- -------- Paskutinė
bomis. Alaskoje pereitą savaitę ^inta gražiu

Dėl vyriausybės netiku- vyko rinkimai į vietos sei-| persirito per 
seniau sjos farmų politikos, dėl ne- mėlį ir buvo renkamas

NUO audros ŽUVO Wilson Atsiprašė 
VIRŠ 100 ŽMONIŲ Dėl Šunų ir Vižlųbūtų pastovi.

Pereidamas prie farmerių 
nepasitenkinimo preziden
tas aiškino, kad farmerių 
negerovės paeina iš
vestos farmų politikos ir iš 
seniau veikusio netikusio 
farmų produktų kainų pa
laikymo įstatymo. Prezi
dentas nurodė, kad farmų 
produktų kainos pradėjo 
kristi dar prie senosios vy
riausybės, o dabartinė ad
ministracija deda pastan
gas, kad farmeriai už savo 
produktus gautų “100 pro
centų pariteto” kainas. Vy 
riausybė rūpinasi surasti 
farmų produktams rinkas, 
siekia kelti žemės ūkio pro- 
duktingumą ir panašiai 
stengiasi padėti farmeriams 
jų sunkiame laike.

Tuo tarpu opozicijos kal
bėtojai, ypač buvęs demo
kratų kandidatas į prezi
dento vietą Adlai Stevenson 
ir buvęs prezidentas Tru
man savo kalbose iškėlė 
Amerikos užsienių politikos 
trūkumus.

Stevenson nurodė, kad re
publikonų partija neturi vie
ningos politikos. Vyriausy
bė nori patenkinti visas re 
publikonų frakcijas ir to
dėl kalba karingai, bet kar
iu mažina išlaidas ginkla
vimuisi ir kai atsiduria į to
kius klausimus, kaip, pavyz
džiui. Indokinija, ji trau
kiasi ir parodo visa mpasau 
liui savo blofavimus. Nie 
kas šiandien nežino, ar 
Amerikos vyriausybės žo 
džiais galima pasitikėti ar 
ne, nes žodžiai neatitinka 
darbus ir politika svyruoja. 
Seniau užsienių politika bu
vo vedama visos tautos pri
tarimu ir abiejų didžiųjų 
partijų atstovai dalyvavo 
tos politikos nustatyme ir 
vedime. Dabar demokratai 
visai neprileidžiami prie už
sienių politikos nustatymo.

Buvęs prezidentas Tru
man kalbėjo Kansas City ir 
griežtai kritikavo republi- 
konu administracijos viena
šališkumą. Esą, dabartinė

audra. pava-Į 
Hazel” vardu,* . Krašto 
South Caroli 

Carolina, Mary-1

gynimo sekreto
rius Charles E. Wilson per- 

savaitę,

Derybos dėl Unijų
Vienybės Vedamos
Amerikos Darbo Federa

cijos ir CIO unijų bendra
sis “vienybės komitetas” 
pradėjo posėdžius pereitos 
savaitės gale. Komitetui 
pirmininkauja Walter Reu- 
their ir George Meany, di
džiųjų unijų susivienijimų 
pirmininkai.

Stebėtojai mano, kad 
darbininkų unijų susijungi
mas į vieną galingą unijų 
centrą, kuris atstovautų virš 
15,000,000 organizuotų dar
bininkų, yra visiškai gali
mas. Daug kliūčių susijun
gimui jau yra pašalinta ir 
svarbiausiai abiejų unijų 
centruose jaučiamas širdin
gas noras prieiti prie unijų 
sujungimo.

Visrąs rlarhininku nniins▼ ■ a • * » a ■ »

į vieną centrą visvien nesu- 
sidėtų, nes visa eilė stiprių 
unijų nei dabar nei, tur būt, 
vėliau į bendrą unijų centrą

. . .na, North Carolina, Maiy-!e11? /avauę kalbėdamas
sirūpinimo darbais, dėl Ten-' Alaskos atstovas su pataria- jan ir Pennsylvania valsti-Detroite apie bėdai bius, pa-, 
nessee Vallev AuthorityJmuoju balsu į kongresą. Ir, jas ir nukeliavo Į Kanadą.- a^^’ kad jam patinka ge- 
elektrainių tinklo; dėl rėmį- seimelio rinkimus ir rinkių Visur audra pridarė daug- ldau v—negu namu SU- 
mo privilegijuotųjų grupių mus į kongresą laimėjo de- nuostolių ir ypač skaudžiai'11^ .nesv vjžį°s eina ir 

dėl kitu negeru vyriausy- mokratai didele dauguma' apiankė Toronto meirta ir džioja, kai ėsti nori, o na-
balsų. ' I apylinkes. Iš viso nuo aud-H Įul?.vs .sėdi būdoJe ant

1952 metais Alaskoje rin- ros žuvo virš šimto žmonių, uzPakano 11 kaukia. - ■ .
kimus buvo laimėję repub-Jkeliasdešimt in Kanadoje.! ^a? nevykęs palyginimas nesidėtų, kaip, pavyzdžiui,

ir dėl Kitų negerų 
bės žygių Trumanas kviečia 
rinkti demokratišką kongre
są.

McCarthy Neremia 
Kandidato Case

Senatorius McCarthy šio 
rudens rinkimuose visai ne
dalyvauja. Jis buvo pasi
žadėjęs kalbėti trijose vie-'ti negali. Alaskos seimelis 
tose, bet ir tas kalbas atšau- turi šiek tiek teisių vietos 
kė. Bet pereitą savaitę se-' reikalų tvarkyme, bet kol 
natorius McCarthy pareis-’Alaska neturi valstijos tei
kė, kad jis negali remti Clif-Į šių, seimelis yra priklauso- 
ford P. Case kandidatūros mas nuo gubernatoriaus.
i senatą iš Nevv Jersey vals-j --------------------------
tijos. Esą, tam yra svarbių!^ , I7. „ •
priežasčių, nors jis * ICŠfli

Iš viso nuo aud-j 
ros žuvo virš šimto žmonių,!

jų Kanadoje.!
likonai, o dabar balsuotojų^ Nuostoliai siekia daug mi- 
nuomonė pasikeitė ir jiejlionų. 
atidavė didelę daugumą 
balsų demokratams.

Alaskos atstovas kongre
se neturi balso, jis tik gali 
pasisakyti Alaską liečian-1 
čiais klausimais, bet balsuo-

Sako, “Išvalytieji” 
Nevisi Buvo Kalti

sūnų ir bedarbių sukėlė di-

kė,
vra.

kokios tos priežastys Pripažino Melavęs

Tuo tarpu Nevvarko “The 
Star-Ledger” paskelbė ži
nią. kad viena kandidato C: 
P. Case sesuo, Adelaide, 
esanti įvairių komunistinių 
fronto organizacijų narė. 
Laikraštis savo informacijas 
remia buvusios komunistės, 
Bella V. Dodd, parodymais, 
gavo jis jas iš McCarthy ap
linkumos.

C. P. Case yra pažangus 
republikonas. Jis “The Star- 
Ledger” paskelbtas žinias 
vadina “šlykščiausią išmatų 
duobės politika.”

23 LENKAI NORI
PATEKTI AMERIKON

Vengrijos komunistų par
tijos vadas Istvan Kovacs, 
Budapešto miesto komunis
tų partijos pirmas sekreto
rius, vienoje kalboje prioa- 
žino„ kad daug komunistų 
nuo 1947 metu iki 1953 me
tų buvo neteisingai apkal-Į 
tinti ir nuteisti, nors iie nie-j 
kuo nebuvo prasikaltę.

I. Kovacs sako. kad poli- 
! tinę policija prieš daug ge- 

'.•ų draugu iškėlė melagin
gus kaltinimus ir kriminali
nėmis priemonėmis išgavo 
iš iu neteisingus prisipaži
nimus.

Nemažai vengru komu
nistu vadų, kain Raik ir ki- 
ri. buvo ne tik “išvalyti.”

ir jiems jo
kie politikos pasikeitimai 
nebepagelbės. Bet pateku
siems i kalėjimus dabar 
stengiamasi padėti, jie išlei
džiami iš kalėjimu ir grąži
nami i savo įvairias parei
gas. ''

J dėlę audrą ir seketorius C.
Į E. Wilson greit atsiprašė,; 
'kad jis padarė nevykusį pa- 
I lyginimą. Jis sakė, kad jis 
'visada užjautė bedarbius ir 
pats esąs išėjęs sunkią dar
bo mokyklą, o todėl netu
rėjęs jokio noro užgauti 
darbininkus. Daugiau rin
kiminių kalbų C. E. Wilson 
nebesakvs.

angliakasiai, gelžkeliečiai li
kt.

Londono Uostas ir 
Bušai Streikuoja

Formozos saloje yra 23 
lenkų jūrininkai, kurie atsi
metė nuo bolševikų. Jie no
rėtų patekti į Ameriką. 
Valstybės departamentas

Republikonų kandidatas 
į atstovų rūmus iš Utah val
stijos Douglas R. Springfel- 
lovv, kuris buvo išrinktas į 
kongresą 1952 metais, per
eitos savaitės gale per radiją 
ir televiziją pasiaiškino 
klausytjams, kad jis nesąs bet nuž„'dvį'i 
karo didvyris, kaip jis se
niau garsinosi. Jis tarnavo 
kariuomenėj ir buvo sun
kiai sužeistas sprogusios mi
nos, bet jis nesąs atlikęs jo
kių kitokių didvyriškų žy
gių, apie kuriuos jis mėgda
vo kalbėti.

Indijos Vadas
Lankosi Kinijoj

Indijos vadas Nehru da
bar lankosi komunistinėj 
Kinijoj, kur jis nuvyko per 
Burmą ir šiaurinę Indokini-

Kandidatas su ašaromis 
pasipasakojo, kad jis per 
keletą metų savo karo per
gyvenimus vis daugiau ir 
daugiau pagražindavo ir pa 
galiau įkalbėjo žmonėms 
savo nepaprastus žygius, 
kurių visai nebuvo.

Kandidatas pasiūlė savo
prašo, kad justicijos depai- partijai, kad ji gali jį at 
tamentas duotų tiems jūri-)®2ukti, kaipo kandidatą, ir 

vvriausybė rūpinasi privile- ninkams leidimą atvykti j jis su tuo sutiks. Jis žada už 
gjjuotais gyventojų sl.iogs- ši kraštą . H™ žodžius atgailauti.

Nevv Yorko mieste perei
tos savaitės gale kilo visuo
tinas sunkvežimių vairuoto
jų streikas^ Po dviejų die
nų streiko pereitą šeštadie
nį kelios didelės kompani
jos sutiko tartis ir susitarė 
su sunkvežimių vairuotojų 
(teamsterių) unija dėl dar
bo sąlygų. Bet kitos sunk
vežimių kompanijos per sa
vo organizaciją iškėlė teis
me bylą prieš unijos centrą 
ir prieš kelius unijos loka
lus ir reikalauja 10,000,000 
dolerių nuostolių atlyginimo 
dėl parodytos “blogos va
lios derybose” ir “netinka
mo elgesio darbe.”

Darbdavių organizacija 
iškėlė bylą teisme ir prieš 
septynias darbdavių kom
panijas, kurios susitarė su 
unija. Prieš darbdavius ke
liamas kaltinimas, kad jie
ruiaužC —l---- -užtruuavių solidaru-
mą ir už darbdavių organi
zacijos nugaros susitarė su 
unija “pavogti” darbą iš 
tų darbdavių, kurie laikėsi 
vieningai ir solidariai.

Sunkvežimių vairuotojų 
unija sako, kad jos ta ne
paprasta byla nebaido ir 
unija žada net pati kelti by
lą darbdavių organizacijai 
už “monopolizavimą” darb
davių atstovybės.

Unija derybose buvo iš
kėlusi reikalavimų, kurie 
bendrai paėmus pakeltų už-

Anglijos sostinėje Londo
ne uosto darbininkai išėjo 
į laukinį streiką ir apie treč
dalis Anglijos eksporto irj darbius 25 centus į valandą, 
importo, kurie eina per Septynios kompanijos sukurie eina 
Londono uostą, trukdosi. 
Prie streiko prisidėjo ir au
tobusų šoferiai ir didmies
tis neturi susisiekimo

Kai kurių unijų vadai jau 
atvirai sako, kad Londono 
uosto darbininkų streiką su
kėlė komunistai, siekdami 
sukelti krašte anarchiją ir 
suardyti unijas. Tokį kal-ją (Hanoi miestą).

Indijos vadas lankosi Ki- rijimą iškėlė įtakingas uni-
nijoj kinų premjero ču En- 
lai pakviestas, kada kinų 
premjeras lankėsi Indijoj.

Prieš išvykdamas į Kini
ją Indijos vadas sakė spau
dos atstovams, kad jo lan
kymasis Kinijoj gali turėti 
istorinės reikšmės. Bet ko 
kias sutartis jis parveš iš 
Kinijos ir kaip dvi didžio
sios Azijos valstybės tvar
kys savo santykius, pasiro
dys tiktai indų vadui grįžus

RUSAI NORĖTŲ I  ----------—
NUGINKLUOTI ANGLUS! JORDANIJOJ VYKO 

Rusijoj lankėsi Anglijos KRUVINI RINKIMAI 
narlamentarų delegacija
priešakyje su lordu Cole- 
raine. Grįžęs delegacijos 
vadas sako. kad Rusija sie
kia nuginkluoti Angliją, 
kad ji būtu bejėgė ir tarp
tautinėj politikoj nieko ne

jų vadas Arthur Deakin, 
transporto darbininkų va
das. Jis kvietė darbininkus 
tuoj pat grįžti prie darbo.

Londono uoste streikuoja 
apie 23,000 laivų krovėjų 
iau dvi savaitės, šią savai
tę prie streiko prisidėjo ir 
Liverpool uosto darbinin
kai.

Rytinėj Vokietijoj
Vienpartiniai Rinkimai

unijos reikalavimu sutiko ir 
unija su jomis pasirašė su
tartis, o tos kompanijos, ku
rios reikalavimų nepriėmė, 
ir toliau bus streikuojamos.

Teismo įsikišimas į dar
bininkų streiką įdomina vi
sas unijas ir darbdavių or
ganizacijas.

AIRIŲ TERORISTAI
UŽPUOLĖ KAZERMES

Šiaurinėj Airijoj (Ulste- 
ry) “airių republikonų” te
roristinė organizacija spalio 
17 d. užpuolė anglų karei
vių kazarmes, sužeidė 5 ka
reivius ir pasitraukė. Spė
jama, kad teroristai norėjo 
nuginkluoti kareivius ir pa
pildyti savo ginklų sandė
lius. Anglų policija prane
ša, kad 6 teroristai buvo su
žeisti užpuolime ir 6 užpuo
likai suimti.Sekmadienį, spalio 17 d.

rytinėj Vokietijoj buvo par-' ---- ;---------- -------- -
lamento linkimai. Buvo tik Churchillo Vyriausybė

praeitą šeštadienį Jorda
nijos karalystėj vyko rinki
mai, kuriuose ivvko krūvi- 
nų susirėmimų. 8 žmonės 
žuvo ir 44 buvo sužeisti. 
Rinkimų išvadovje vienas

svertų. Kartu delegacijos bolševikas, pirmasis toje 
pirmininkas mano, kad Ru-'arabu salyje, pateko į par- 

dabar nenori karo. 'lamentą. ,

vienas komunistu kandida-!' I
tų sąrašas pavadintas “na
cionalinio fronto” sąrašu.' 
Balsuotojai buvo verčiami 
eiti balsuoti. Norintieji bal
suoti prieš kandidatų sąrašą 
turėjo viešai pareikšti norą

Anglijoj Persitvarkė

Winstono Churchillo vy
riausybė Anglijoj persitvar
kė. Daug senųjų ministerių 
pasitraukė, o į jų vietą W. 
Churchill pakvietė jaunes-

sija

eiti į kitą būdą paduoti sa- nius žmones. Iš viso 6 mi- 
vo balsą prieš. Į nisteriai visai pasitraukia.



PuiUcls Ar.trss KETPTTO. ?0. Jr 42. Spalio 20, 1954

Rinkiminiai Klausimai
Rinkimų kova jau eina prie galo. Partijų kandidatai 

apsipešiojo, pasiaiškino ir balsuotojams lieka pasirinkti, 
už kuriuos kandidatus paduoti savo balsą.

Klausant kandidatų kalbų balsuotojams nevisada 
yra lengva pasakyti, dėl kokių klausimų eina visa ta rin
kiminė kova. Kiekvienoj vietoj klausimai atrodo kito
kie, o ir tuos pačius klausimus, dargi tų pačių partijų 
kandidatai nevisur vienaip aiškina ir ne vienokius atsa
kymus siūlo.

Rinkimuose yra nemažai “pašalinių klausimų,” kurie 
su partijų programomis ir politika tiesioginio ryšio neturi. 
Pavyzdžiui, daug triukšmo šiuose rinkimuose keliama 
dėl vadinamų neištikimųjų valdininkų pašalinimo. Vy
riausybė skelbė, kad iš valdininkų tarpo, perėmus repub
likonų admnistracijai, buvo pašalinta virš šešių tūkstan
čių žmonių ir jų tarpe 1.743 buvo pašalinti dėl jų abejo
tinos ištikimybės, o kiti dėl visokių kitokių priežasčių 
(kriminalinis rekordas, lytinis iškrypimas ir pan.).

Valdininkų Amerikoje yra 2,400,000. Iš tokio skai
čiaus visada atsiras žmonių, kurie netinka savo parei-j 
goms. Valdininkų sijojimas eina visą laiką. Jis ėjo | 
prie Trumano administracijos, eina ir dabar. Tarpe pa
šalintųjų 1,743 valdininkų neva dėl abejotinos ištikimy
bės nė vienas nebuvo pagautas esąs komunistas ir nė 
vieno neištikimybė nebuvo Įrodyta teisme. Jie buvo 
pašalinti todėl, kad, pasikeitus vyriausybei, buvo priim
tos naujos ištikimybės tikrinimo taisyklės ir visų valdi
ninkų rekordai buvo iš naujo sijojami ir kurių rekor
duose buvo rasta “neprielankių” informacijų, tie buvo 
šalinami, arba turėjo aiškintis, dėl ko daugelis patys pasi
traukė iš tarnybos ir ėjo kitokio darbo ieškoti.

Tokių pašalinių klausimų rinkimuose visada esti ir 
jie kartais tyčia keliami, kad nukreipus piliečių dėmesį 
nuo rimtesnių ir svarbesnių klausimų. Toks “pašalinis” 
klausimas yra ir šunų Įvėlimas i politiką, kas atsitiko 
dėlto, kad krašto gynimo sekretoriui paslydo liežuvis ir 
jis Į bedarbių klausimą įvėlė vižlas ir naminius būdos 
šunis.

Tikrieji klausimai, kurie skiria partijas, turėtų, ro
dos, turėti lemiamos reikšmės rinkimuose. Bet dėl Ame
rikos partijų neaiškaus pasiskirstymo ir tie tikrieji klau
simai kartais darosi neaiškūs. Abiejose Amerikos di-

DŽiAl I.IASI. JINGIASI PRIE ITALUOS

Didelėj daugumoj italu apgyventas Triesto miestas džiau
giasi. kad pagal italu ir jugoslavų susitarimą jis bus vėl 
prijungtas prie Italijos. Minia mieste neša Italijos vėlia
vas. Viršuje matosi Amerikos karo vežimai, kurie greitu 
laiku apleis miestą ir perduos ji italams.

rius prilygino bedarbius 
prie šunų. O kas dėl trau
kimo Į pietus, tai automobi-, 
lių darbininkų unijos pir
mininkas nurodo, kad 1953 
metų pradžioje didieji au
tomobilių fabrikai ieškojo 
darbininkų po visą kraštą, 
nors patys gerai žinojo, kad 
jie tik laikinai turi darbo 
tiems darbininkams. Vė
liau, kai didžiosios kompa
nijos prigamino daug auto
mobilių. jos pasamdytus 
darbininkus išmetė Į gatvę.
Išmetė naujai atsikėlusius iš 
pietų, išmetė ir senai Dėt 
roito dirbtuvėse dirbančius.
Todėl dėl nedarbo Detroite, 
automobilių pramonėj, kai 
tė krenta ant stambiųjų au
tomobilių fabrikantų, kurie 
pernai metais norėjo suries
ti Į ožio ragą mažuosius au

tomobilių fabrikus ir metė 
Į rinką daug daugiau auto
mobiliu, negu buvo reika
las.

Krašto gynimo sekreto
riaus kalba apie vižlas ir 
namų “būdos šunis,” lygi
nant juos su bedarbiais, ku
rie, girdi, nemoka pasiieš-į "taiKos norą. _ „
koti sau darbo, nuskambėjo'gai nebegalės nieko už no-bei

Prancūzai Pritaria [skelbia, kad jie yra visiškai
Prancūzijos parlamentas sul‘da1lūs su Rusija užsie'“M

350 balsu prieš 113 balsų,1110 111 °Je‘ . , . . .e r ■ Atrodo, kad kinai atsi-
žodžiais, o 

turėjo ir
lavimo ir įgaliojo vyriausy-'Jau kinl? 
bę tęsti derybas dėl' tos su'2em,ų įies.ojimas kuri rusa. 
tarties papildymo ir dėl jos' Pakukavo per 100 metų, 
galutino patiekimo vėliau] Pasibaige’
parlamentui ratifikuoti.

152 susilaikius, nutarė pri
tarti Londone padarvtai su- Pflka
tarčiai dėl Vokietijos gink-'Maskv? s> kartJ* 

•pasikastyti. Bent

Vokiečių parlamentas ir
gi panašiai pasisakė. To
dėl, atrodo, kad

Dixon-Yates “Dylas’
Kongreso atominės ener- 

Londono'gijos komisija atidėjo “Di.v- 
sutartis susilauks kitokio li-'on-Yates dylo” svarstymą 
kimo, negu “Europos Gyni- po rinkimų, kada balsuoto- 
mosi Bendruomenė,” kurijai nebegalės padalyti iš
buvo pradėta 1950 metais,!vadų dėl tos sutarties suda- 
pasirašyta 1952 ir mirė ne- rymo.
gimusi 1954 metais. j Tuo tarpu St. Louis lei-

Bevedant drybas dėl vo-Įdžiamas dienraštis “Post- 
kiečių ginklavimo Rusija' Dispatch” sakosi gavęs su- 
bandys pakišti koją ir gali-*tarties tekstą ir ji skelbia, 
ma laukti, kad daugelis Pagal tą dienraštį sutartis 
žmonių norės dar kartą iš-Jyra labai naudinga Dixon- 

ku- bandyti Rusijos diktatoriuiYates birznierių giupei ir, 
iieš-| “taikos norą.” Bet įusai ii-'žinoma, nenaudinga valsty-

po visą kraštą. Walter Reu-'sies vedžioti, 
ther sako, kad jis manęs; botagas jiems 
jog stambiųjų biznierių tar- na apie galvas.

nes vokiškas 
jau pliauški-

ir
nenaudinga 

visuomenei.
Dienraštis mini, kad Dix- 

on-Yates biznieriai yra pa- 
liuosuojami nuo 'atsakomy
bės, jei jie kada negalės 
“dėl ne nuo jų priklausomų 
priežasčių” statyti elektrą,

' sekreto-.įet Atominės Energijos Ko- 
;,'1<SAn , tokiame atsitikime

mokės, lyg tarsi jie
pateisinimo"'lygina’Pagarsėjo tuo, kad'jis sena'-''1 Vt^Vi^panašiu privačiu 

da l<larbo netekusius darbinin-; to komisijai paaiškino, jog biznierių g'-upei 'naudingi 
lies Prancūzija. Belgija. Is-|kns pne funų- • ‘ - „a '„ra GeneraT MotS' “ •
pamja n kt.). O pagaliau Republikonai dėl Chailes kompanijai, o kas yra gera kaj be jokio riziko imasi 
argi maiksistines ideologi-,E. M ilson išsireiškimo nesi-: General Motors kompanijai; statyti elektraine ir užtikri- 

paskelbė visą tas yra gera ir Amerikai... .’na sau riebius pelnus. 
nemane«ąužr'k-Tie -ŽCdŽiai ilgaj, pers<H -Jei St. Louis dienraščio

no, kad jo Įstojimas į par-'Markso nėra skaitę, nei/gaulioti bedarbių. Pats C.’Ho&riu d WiC kSinf°”n?Cij0S1,^n,g08’
1927 metais pas jniekųĮbendrai, socializmo nepa-E. \Vilson irgi

Įtarimo, kad jis žįsta. .................;Jis sako, kad į jo žodžius automobilių ir ginklų kali-«j+irr¥11-orrioc,
savo buvimu partijoj siekia. Kaip tariamai kriščioniš-! politiniai priešininkai įdėjo' mo kompanijos General 
tarjerą daryti. Kuri iš tų kų pažiūrų p. Gravrokui iškreiptą prasmę. Girdi, jis] Motors Detroite, 
profesorių skaitysime idea- “marksizmas” nekliu d ė pats buvęs darbininku ir sa-[ Dabar tam pačiam p. Wil- 

tu ii kuri skuinikų. Įl9_0 192t metais būti so-jvo laiku, būdamas 19 metų:ęQj^uj jj- vgj išspruko iš bur-
Pnnu' T Pruvi rtL-o- alsu c,aldemokra«.u, taip ir dabar, amžiaus, dirbęs dirbtuvėje! nos žodžiai, kurie skamba 
rona> d. vria\ioxa* ai^Ki- daugeliui žmonių ne mark- už 18 centu į valanda ir to-!Do visa krauta Ji« kalbė- 

na savo samprotavimus, kad ?izmas ir ne materialinės is.bpl V „oi;™.“ Uo.-; dlS’ KaiD€

keistas “progos 
ko išskaičiav 
mas meta 
są ant
“krikščioniškųjų pažiūrų 

Mes žinome vieną profe
sorių. kuris 1927 metais 
Įstojo Į partiją kaip tik to- 
dėl.kad tada prasidėjo par
tijos persekiojimas (kurį

pe nebėra net žmonių, ku-
rie šitaip gali galvoti, nekal- 2odžiai Ne vietoje 
bant jau apie tokius, kurie

kurie Į visą viešąjį gyvenimą žiūri pro biznierių interesų 
savo kišenės interesu neskiria nuo krašto in-oL-iniuc

aiviiiiue

teresu.
___nesuneis
uą

Todėl rinkimams atėjus tenka i kiekvieną kandidatą 
žiūrėti atskirai ir iš jo pasisakymų, ir ypač iš jo rekordo 
kongrese, daryti išvadas dėl kandidato tinkamumo ar 
netinkamumo. . * ’ * 1

Tikrieji klausimai, kurie rūpi milžiniškai didžiumai 
piliečių yra tie. kurie paliečia daugumos žmonių gyveni
mą. Pavyzdžiui, kaip vyriausybė ir kongresas mano 
kovoti prieš nedarbą, kuris reiškiasi Įvairiose pramonės 
šakose? Kaip spręsti farmų produktų pertekliaus klau
simą? Ką vyriausybė gali daryti žmonių sveikatos palai
kymui? Kokia turi būti Amerikos muitų politika, 
nuo kurios pareina krašto pozicija “laisvojo pasaulio” 
kovoje prieš totalitarinį bolševizmą? Kaip vyriausybė 
turi žiūrėti Į viešąją ir privačią elektros energijos gamy
bą—remti privačius biznierius ar viešąją elektrainių sta 
tybą? Kokia turi būti krašto užsienių politika—tuščių 
grasinimų ir dar tuštesnių pažadų, ar rimto ginklavimosi? 
Kaip vyriausybė turi žiūrėti Į švietimo rėmimą? Kaip 
skirstyti mokesčių naštą? ,

Tokių tikru ir visiems rūpimų klausimų sprendimas 
yra vyriausybės ir kongreso rankose. Nuo išrinktųjų at 
stovų ir senatorių pareis, kaip tie klausimai bus spren
džiami ir kas jų sprendimu naudosis.

stumiamas po rinkimų. Kam 
vesti į žmones pagundą bal
suoti ne taip, kaip valdan
čioji partija norėtų?

Alaska Balsavo
galima įtarti,-damas bedarbius, Visoj Alaskos teritorijoj

musų priežodis sako, jog'nys sėdi būdoje ir kai išalk- tijos balsavimas, taip

mu 
be
paziur 
izmą pagrįsti etika. 

Šitame reikale J.

ai etiniai momentai, ku- 
biems įkvėpimo betgi nėra “žodis

Grav-jokio reikalo eiti ieškoti 
rokas Amerikos neatrado.'pelėsiais ir veidmainybe 
Nuo Beršteino laikų sacial-' kvepiančią Romą.

Sūnys ir Rinkimai
nis), kaip naminės būdos šu
nis. žinote. tižia alkana ei
na ir medžioja sau maistą, u 
nesėdi būdoje ant savo užpa
kalio ir kaukia. . . .”

Apžvalga

išlekia žvirbliu, oįsta, tai kaukia.
I grįžta jaučiu.” Jo vižlos iri Gretinimas bedarbių ir 

būdos šunys dabar virtoj šunų skamba nei šiaip nei 
piktais drambliais ir grįžta] taip. Visi pasiaiškinimai 

jį dramblio partijos eiles1 negali pašalinti negardaus 
| triukšmo kelti. Aiškinkis j įspūdžio, koki tie žodžiai 
nesiaiškink, o žodis išlėkė sukėlė.
ir laksto po visą kraštą. Ka
da demokratų partijos ban
kete Washingtone (D. C.) 
orkestras užtraukė dainelę 
“Kur, o kur mano šuniukas 
pabėgo,” publika “

Kinai ir Rusai
Rusija ir Kinija paskelbė 

savo naują susitarimą. Nau-
„ijos dervbos tarp dviejų bol-

. . - i, . .suprat0 Iševikišku milžinų buvo ve-apie ką kalba eina „• gnąus-jdamos pRine ?u 
.rangai piopmms tą dalne' kad rusai ateinantį pavasa-

1927 m. Įstojau Į ją dėl to. kac 
man buvo patrauklus tos parti- 
jjos nuoširdus rūpinimasis dar 

“Draugas paskelbė pasi-bininkų būkle. Tačiau materia 
kalbėjimą SU profesorių J. listinė Karolio Markso pasaulė 
Gavroku, kuris sakosi nuožvalga. kurios socialdemokratų 
1920 iki 1927 metų buvęs partija ypač anuomet (mano 
socialdemokratas, bet 1927|i» Įstojimo ir buvimo metu) 
metais (po fašistinio per-, ’ar tv’rta’ laikėsi, man jau ta
versmo Lietuvoje, kada so- da bu,vo metimą. Mano krikš 

cioniskųjų pažiūrų nesuderina

ATSIVERTĖLIS AR 
PARSIDAVĖLIS?

Paprastai šunys rinki-' 
muose nedalyvauja ir į žmo-1 
nių politinius reikalus nesi
kiša. Bet šiais metais taip’ 
išėjo, kad ir šunys įsitraukė!
į rinkiminę kovą ir. nors sa- Charles E. Wilson pnsi-
vo balso jie nepaduos, bet minė ir didelį bedarbių 
jų dalyvavimas rinkiminėj(skaičių Detroite ir sakė, kad 
agitacijoj gali palenkti vie-] kai automobilių fabrikai 
ną ar kitą žmogų paduoti'pradės gaminti naujus mo
savo balsą kiek kitaip, negu delius, tada atsiras kiek 

būtų padavęs be šunų'daugiau darbo, o be to, “kai

lę palydėjo.
Republikonų vadai, pra

dedant prezidentu ir kitai
rį ištrauks savo kariuomenę 
iš Portarturo miesto ir 
Sinkiang (Kinijos Turkes-

cialdemokratu būti buvo pa
vojinga karjerai) profeso
rius iš socialdemokratų eilių 
pasitraukęs.

Profesorius J. Gravrokas 
sakosi ir būdamas socialde
mokratu išpažinęs krikščio 
niškąją pasaulėžiūrą ir nie
kas jam dėl to nieko nesakė 
ir akių partijoj nebadė. Jis 
sako:

“Socialdemokratų partijai 
priklausiau apie 7 metus, iki

mumas su socialdemokratų par 
tijos atstovaujama Karolio 
Markso pasaulėžvalga ir buvo 
ta pagrindinė priežastis, dėl ku 
rios aš. pirmai progai pasitai 
kius. iš partijos išstojau.”

“Pirma proga” pasitrauk
ti iš partijos J. Gravrokui 
“pasitaikė” kaip tik tuo me
tu, kada Smetonos-Volde- 
maro režimas Lietuvoje so 
cialdemokratus pradėjo 
žiauriai persekioti. Toks'

J1
pagalbos 

Šunis į i
įtraukė vienas milionierius, 
krašto gynimo sekretorius, 
buvęs General Motors di
džiulės kompanijos pirmi
ninkas, Charles E. Wilson.

Alaskos laikomas lyg ir ba
rometru, kuris rodo balsuo
tojų nuotaikas.

Tiesa, Alaska renka tik
tai vietos patariamąjį sei
melį ir vieną atstovą su pa
tariamuoju balsu į kongre
są. Bet balsavimai visvien 
vyksta, kaip tikruose rinki
muose, ir šių metų balsavi
mas rodo, kad piliečiai ne 
juokais linksta į demokratų 
pusę.

Maine, kaip ir Alaska, ne
abejojamai skatins republi
konus gyviau veikti. Bet 

, . ir demokratams Maine, kaip
af ir Alaska, priduoda daug 

ūpo ir žadina pasitikėjimą 
savimi ir kovingumą.

—J. D.

paskubėjo išreikšti savo pa-tano) %vincija pripažįst;. 
sitikejimą krašto gynimo 
sekretoriui, bet visvien pa
čioj republikonų partijoj C.
E. Wilson žodžiai sukėlė 
nemažai pasipiktinimo. Kai 
kur republikonų partijos va

ma neginčijamai kinams. 
Kinams leidžiama net kišti 
savo nosį į Laukutinę Mon
goliją, kurią rusai Stalino 

*| laikais pavogė iš Kinijos.

kurie žmonės grįš atgal į 
kai čia pasidarys 
tuo būdu bedarbių

skaičius susimažins.

ib
rinkimų kovą pietus,^ 
ic rnilinniprnis Šalta 11‘

Sugretinimas bedarbių su 
šunimis ir laukimas, kad 
kai kurie darbininkai, šal-

Jis pereitą savaitę pasakė( čiams atėjus, pasitrauks į 
rinkiminę kalbą Detroite irj šiltesnius kraštus, sukėlė 
paskui turėjo pasikalbėjimą: audrą tarp Detroito darbi- 
su laikraštininkais. Kai už-' ninku ir, rodos, ne tik tarp 
ėjo kalba apie nedarbą,] Detroito darbininkų. 
Charles E. Wilson pareiškė Automobilių darbininkų 
pasigailėjimą dėl darbinin- unijos pirmininkas Waltei 
kų, kuriuos staiga ištinka Reuther tuoj pat pasiuntė

dai jau prašo, kad krašto 
gynimo sekretorius neatva
žiuotų pas juos kalbėti, ma
tomai, nesitikėdami iš jo 
prakalbų didelės pagalbos 
rinkimuose.

Padėjus šunis į šalį, lieka

’ Pirmą kartą rusai daro 
kad ir nežymias teritorines 
koncesijas savo Azijos sėb
rams kinams. Daugelis žmo 
nių šitas rusų nuolaidas 
skaito įrodymu, kad Kinija 
nėra paprastas satelitas,

permaina (darbe) ir tuoj 
pat pridėjo:

M. . . bet aš visada daugiau 
mėgau vižlas (paukščių šu-

ilgiausią telegramą prezi 
dentui Eisenhoweriui ir 
griežčiausiai užprotestavo, 
kad krašto gynimo sekreto

nedarbo klausimas, kuris1 ka*P Lenkija, Bulgarija ar 
Vengrija, bet lygus Rusijos 
partneris pasaulio numato
mose dalybose.

Be teritorinių nuolaidų 
rusai pažadėjo duoti kinams 
įvairios pagalbos pinigais ir

rinkimuose savaime iškyla. 
Michigan, Ohio, Massachu
setts, Kentuckv, Ilinois ir 
kitose valstijose, kur bedar
bių yra daug, tas klausimas 
rinkimuose yra aptariamas

Jau Atsiliepė
Į mūsų kreipimąsi “Ke

leivio” jubilėjaus reikalu be 
J. Vilkaičio jau atsiliepė 
Anis Rūkas iš Chicagos ir 
atsiuntė tą sukaktį liečian
tį straipsnį. Jam už tai la
bai ačiū. Prašome ir kitus 
bendradarbius nedelsti ra
šyti ir ko greičiau siųsti sa
vo rašinius.

ir jo nenuslėpsi nei kalbo-[P*am0I?^s kūrimo srityje. 
(Nukelta į 7 pusi.) lKinai 1S sav0 Pusės Sarsiai

Pirkdami lietuviškas kny
gas ir laikraščius statysime 
geriausi paminklą mūsų 
knygnešiams.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

*0 NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas t AS DUONOS NEPRAŠO

Philadelphijos Naujienos
Rengiamas Didelis Lietuvių kietis, mielai paskaito lietu-

Koncertas
Spalio 30 d. į Philadel- 

phiją atvyksta Čiurlionies' 
ansamblis ir 8 vai. vakaro 
Old Opera House salėje, 
Poplar ir Broad gatvių kam
pas, duos dideli koncertą, 
į koncertą garbės svečiais

viską knygą, todėl ir aš jam 
vieną kitą padovanojau.
Naujas Klubo Šeimininkas

Jonas Varnas, jo sveika
tai pasitaisius, galėjo priim
ti kvietimą būti Lietuvių 
Tautinio Klubo, kurio nariu 
jis yra ilgus metus, šeimi-

pakviesta. visa eilė ž-v™«'ninku. Tai labai malonaus

• • • • K/AAkA K V * V* V '•''J * ** k
pajėgiausias laisvame Pa-;baį patenkinti. Darbe jam 
šaulyje lietuvių dainos me*įtalkininkauja jo. žmona, 
no vienetas, tad kiekvienam maloni> mandagi moteris. 
sios kolonijos lietuviui pra-|v d ; ir bičiuliai 
vaitu dalyvauti šiame kon-!

‘MORMACKTITE’’ LAIVO IŠGELBĖTI VYRAI

Tankeris “AUentown” gelbsti jūroje nuskendusio “Mormacktite” laivo jūrininkus. Iš 
48 vyrų įgulos tik 11 buvo išgelbėti, o kiti žuvo jūroje. "Mormacktite” laivo nusken
dimo priežastys dar nėra išaiškintos, laivai gabeno rūdas ir dėl kokios tai priežasties 
nuskendo 150 mylių nuo Cape Henry. Išg ulbėtieji vyrai sako, kad jie visą laikų van
denyje turėjo gintis nuo ryklių.

Ne%v Yorko Padangėj
9:30 vai. vakaro, o šešta
dieniais nuo 1 iki 5 vai. 

Matrix Gallery iš New' Viesulas Paryžiuje baigė
Yorko praneša, kad spalio ™en0 akade“!J«>na daba1' 
11 d., pirmadienį, nuo 5 iki desį° llt0S,af!« Backburn 
9 vai. vakaro, tos galerijos «raf‘kos studlWe N*"' Yu"

Romo Viesulo Grafikos 
Paroda

patalpose, 26 St. Marks PI.,
Nevv Yorke, atidaryta Romoj *a,nbyno. Stovyklautojai
__  _ ■ IC Ynr^Jin'Kviečiami New Yor«tan!

Spalio 23 d., 5 vai. vaka
ro, Angelų Karalienės para- 

dieniais ir antradieniais, pi jos salėje, Brooklyne (So. 
nuo 1 iki 5 ir nuo 6:30 iki|4th ir Roebling Sts., prie 
9:30 vakaro, o trečiadie-j Williamsburgo tilto), skau- 
niais, ketvirtadieniais irj tai ir skautės iš viso Atlan- 
penktadieniais nuo 6:30 iki! to pakraščio yra kviečiami 

' suskristi pabendrauti, pasi-

Viesulo grafikos kūrinių 
paroda.

Paroda atidaryta pirma

certe ir išgirsti lietuvių dai
nas, kurios savo grožiu pri
lygsta pasaulio tautų aukš
čiausiai kultūrai. Tad ne
nuostabu, kad i ši lietuviš-

linki jiems sveikatos ir iš-j 
tvermės jų pareigose.

J. Varnas mielai skaito' 
“Keleivį.”

Daug Nelaimių

tomobiliu—užmušė vietoje. 
Velionis paliko sūnų Vol

terį, kuris yra vedęs, ir du 
kos spaudos atgavimo su-j Nevienas naujakurys jau svainius: Medišauskus ir 
kakčiai paminėti čiurlionies’|Urį savo automobilių, jau Stasį Bogužą.
ansambliui ruošiamą koncer-)nevjeną jų bevažiuojant ne-j Velionis buvo kilęs iš Ge-: 
tą yra pakviesti Philadel-Įaimė ištiko. Pavyzdžiui ležyčių kaimo, Varnių para-’ 
phijos miesto didžiosios Gasputis visai koją nušilau-’pi jos; jis buvo nepaprastai1 
spaudos korespondentai.

Tikėtai gaunami pas vi- su 'az^°[mis-
sus Bendruomenės valdybos,nat ^niona dubu.

Naujienos is Kanados
HAMILTON, ONT.

Pilkos Mūsų Dienos
bet pas 

taip,t

lio, mūsų klebonas net per 
keturius iš eilės pamokslus 
mėgino suminkštinti mūsų 
širdis, ypač kad tas minkš
tumas jaustųsi pinigų ran- 
kiojimo metu. Patarė am
žinai atsisakyti blogo pa
pročio—mesti į “krezę” 10

linksminti ir prisiminti sma
gias ir mielas šios vasaros 
“Rambyno” stovyklos die
nas. Laukiami visi, ne tik 
iš didžiojo Nevv Yorko apy
linkių, bet ir iš Waterburio, 
Hartfordo, Bostono, Wor- 
cesterio, Philadelphijos, Eli-

Nežinia kodėl,
žė ir beveik metus išvaikš- darbštus, kurį laiką turėjo mus Hamiltone ne p .. .

Gerai,'valgomųjų dalykų krautuvę,1 kaip kitur Kanadoje, ir tiek? bet 1 tą Pac1^ £at",
_ .... ......__................. .... Ivėliau pirko didelį žemės,Jei kituoše Kanados mies- “ bloS“ "“Jauj™“>

arius, platintojus, taip'’pat' M. kelis kartus įvažiavo'sklyP* lr Ja™e P5??®1®.dau? tuoee daug bedarbių, tai pas
iberty Federal Savin^j griovį. Už toki neapdaiių*-* k-M visuomet dau, .

nai
Liberty
and Loan Ass’n 
bankas), 202 No. Broad St J šluota išmaišė automobilio 
Koncerto dienos vakare jų langus.
bus galima gauti kasoj prie Vilainis, betaisydamas šv. 
įėjimo. Tikėtų kainos $3,

(lietuvių važiavimą žmona supyko įrverfė apie 300,000 dolerių, (giau. I bedarbių eiles yra

to pastatėme naują garažą 
naujam automobiliui. Tik pinti? Girdi ‘ kv-oteris te_!zabetho ir k* vietovių. Skau- viena klebonija liko nepa-^^iųs pati mizemiausia|«* skautai kartu, * 

, liesta su savo legendarinė-^uka. Bet ir gražiai) bena savo tevebus bei mie-
lūs skautu bičiulius. Kic^c 
bus įmanoma, bus parūpin
tos ir nakvynės. Tuo rei
kalu prašoma iš anksto 
kreiptis į Romą Keži, 100 
Cook St., Brooklyn 6, N. Y.

ną klebonas staėiai pasakė,į( “Ram.by>io” Iinksmavakari 
mes, jei, girdi, ir toliau žmonių)Jau PazadeJ° atvyko buvęs

mis paslaptimis. 1 mokino klebonas, kaip turi-

ar šiaip sau, pradėjome žiū- 
ne be pa- 

įš Dundas 
papučia to

me elgtis su savo “locnais” 
pinigais, nieko negelbėjo. 
Paskutiniu laiku pastebėta, 
kad tarp dešimtukų maišosi 
ir nikeliai. Todėl aną die-

$2 ir $1.50.
Viešėjo Svečias

Ilgametis “Keleivio” skai-, 
tytojas Joseph Simonovich,’; 
gyvenantis Granby, Conn.,! 
sf alio 1=3 d. viešėjo su savo 
dukra Jane Philadelphijoje 
pas savo gimines naujakū-^ 
rius ir ta proga šios kores-j
pondencijos autoriui teko an

i , , .... . r>ti gatvės dažnai papuvo
t, , ., A . ‘patekę ir lietuviu. Bet kas , . . .. f f .Palaidotas Lorraine Park ^,.b^,etės ,aiku eno k.e negeri vejai, kaip .

kapinėse. Laidojimo apei-.jo2o nimu, taj nenusi. Ja<« vadiname - magneti-, y,.dvs bug laip velniškai su- 
. ... - atliko sv. Petro pavapi- n “ .niai vejai, kurie, kad ir ne-akmenėjusios, neišmisiąs.

Kazimiero parapijos bazny-jos klebonas kun. A. Du. n sugriauna namų, kaip viešu-
. , . , . lai, bet pajėgia pridirbti vi-rųju taip yra, kaip žinovai -č- T , *i i j u i. • šokių eibių, kad net genau-coVn mes hamiltome-

čios stogą, nukrito ant že 
mės ir per plauką neužsimu
šė. Jau baigia sveikti.

Kipras Tautkus.

binskas. į kapines palydė 
jo 20 mašinų. Gėlių buvo
net dvi mašinos prikrautos.!^”V'link^iinamfe'driįį??!'1 dl'augų drau8Yst« an)-

Apsaugok Viešpatie, tuo
met pirmoji Kanados istori 
joje bado auka būtų mūsų

BALTIMORE, MD.

Apleido Mūsų Eiles
Rugsėjo 17 d. mirė Lilli- 

Alačiulaitytė-Russell ir 
maloniai su jais pasikalbėti, palaidota Lorraine Park 
Atvykus jo giminėms 1949 Mausoleume. Velionė buvo 
metais į šį kraštą, J. Simo-'stenografė ir dirbo advoka- 
novich daug jais rūpinosi,*to Įstaigoj. Ji paliko nu- 
padėdamas jiems ir medžią- liūdusį vyrą Cecil H. Rus- 
giniai šiame krašte įsikurti? sėli, motiną Petronėlę Ma- 
Be to, pirmiesiems metams čiulaitienę, seserį Margare- 
užprenumeravo jiems “Ke- tą ir brolį Vincentą, 
leivį” tardamas, kad šis Tebūnie mirusiai lengva 
laikraštis jiems bus labai’ilsėtis šios šalies žemėj, 
naudingas. J jos likusiems artimiesiems

Ir dabar J. Simonovich'reiškiu gilią užuojautą, 
man pasakė, ka i “Keleivis” Rugsėjo 30 d. iš darbo

parapijos klebonas kun. Ta-
Laidotuvių dalyviai buvo iHan "kain’kitnr'**Aš žlams iš pamatų sugriauna.jdarauskas.
,-ai nuvaišinti TIršn.ėa Užpūtus tokiems vėjams ant

i- *L-x- , j gero kataliko, sis iš kartogali būti tiesą, kad mes 1
linksminamės ne bet kame;

gerai pavaišinti Uršulės 
Brokienės užeigoje.

Balses Vaikas.

_1_/Milanas iMireiatūs.

BUFFALO, N. Y.
nešokame krištoli-

tcmrio zrmni rnLraa >*»u uvisvvinu, u ai",

virkščiai. O kiek bandė;
Klemensas n - i . _ a •rneięausKis

jei mes ncovnau.c nn.'iuri- .......................................................... , -, _. , , . . tie vejai žmonių iš darbo iš-ne,e salėje, ten kur vietos pOsti/ Ne{ (|Jnaj pūste|ė.
Sukaktuvininkas

Spalio 14 d. sukako 60

tos stovyklos viršininkas 
psktn. A. Banevičius iš Bos
tono, pirmoji JAV rajono 
skautų vyčių vadas psktn. 
V. Pileika iš Hartfordo, vyr. 
psktn. A. Saulaitis iš Wa- 
terbury ir kt.

Bus rodomi spalvoti vaiz
dai ir spalvotas filmas iš 
“Rambyno” stovyklos. Taip 
pat bus galima pasirinkti 
stovyklinių vaizdų iš 250
pavyzdžių. Po filmo dė

mėtų amžiaus Klemensui monstravimo bus organiza- 
Prielgauskiui, senosios kar-’cinįs New Yorko skautų lė
tos spaudos bendradarbiui? yų ir rėmėjų susirinkimais. 

--------------------------- : Skautės ir skautai kviečia
mi atsivesti savo tėvelius į 

‘ šį susirinkimą. Kiekvienai 
j šeimai rūpi savi vaikai. Tad

milionieriai aptana savo ■ .. „
mes linksmina-J 1

0
vargus, tai
mės “zerkolinėje.' u jei - * .....

Artinantis žiemai vėl mum# „usibosta vienoje ar P^teleJima?. policijai ausin
tenka daugiau susirūpinti kitoje salėje, tai mes šoka- ~gl. nenauJ}ena.. J x . čia ir suskaitysi tų vejų uz-

me am. me ynųjų ntai 10 mačias. Klebonas irgi skun-ezero bangų.
Paminėtin 

ię šių metų

Klubo Šokiu Vakaras

palikusių Vokietijoje šelpi
mu. Tam tikslui Buffalo 
Lietuvių Klubas mosią ru
dens šokių vakarą, kuris 
įvyks spalio 30 d., šeštadie
nį, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, 1910 E. Falls St., Nia
gara Falls, N. Y. Pradžia 
8 vai. vakaro. Bus baras,

.......................... . užkandžiu ir turtingi laimė-yra jo mėgiamiausias laix- grįžusi staiga krito gyvena- H į Be to už 10 centŲ 
rastis, nes daug karčios tie-;mojo namo priaengy ir mirė ’ - U
sos pasako. “Matote, čia’Apolionija Prancevičiūtė-
yra tokia free country, kur širvinskienė, kilusi iš Šedu- 
peiperiai drožia į akis d r ą- vos parapijos, 
šiai tiesą. Ir spyčiai laisvi,! Ilsėkis, Apolionija, ra
ko nerasi nei vienoje kitoje miai. 
kontrėje.”

Atvykęs į šį kraštą jau
nuolis ir nematęs nepriklau- Spalio 2 d. Danielius Gen- 
somos Lietuvos Simonovich tila ėjo į krautuvę maisto 
yra giliai mąstantis ameri- nusipirkti ir pakliuvo po au-

Eidamas Maisto Žuvo

T dos kai kuriuos iššluoti, o’

TORONTO, ONT.

Dėmesio
į džiasi, kad ir jam tie vėjai ,, ...... ...

tini praeitin nuė-daug žalos pridarė, girdi,! Lietuvių Dienų Toronte brangus^ tėveliai ateikite pa
tų mūsų piknikai?taip sumaišė parapijos rei- oroga išleistas informacinis įtarti visų jūsų vaikų reika-

kuriuos mūsų visuomeninin- kalus, kad nebegalima net 
kai, artimųjų tarpe, vadina “posmų” atrinkti, o kokias 
nevykusiais. Tiesa, reikia ten jo seniau kerpamas vii-,
oažvmėti, kad šimečius mū- nas į “valiusį’ 'suvėlė, todėlj-isas Kanados lietuvių kul

tūrinis ir ekonominis gyve
nimas.

leidinys—150 puslapių kny- ‘a^; Po susirinkimo bus 
ga, gausiai iliustruota, ku- P^bnksminimas.

trumpai atvaizduotas SKS.noje

r
JAU GALIMA UŽSISAKYTI

«i‘Keleivio” Kalendorius 1955 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” leidžia 

didelį 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen
dorius jau ruošiamas spaudai.

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka
lendorinę dalį.

Kalendorių jau galima dabar užsisakyti. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, tuoj visiems užsisakiusiems 
bus pasiųstas. • ,

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu: JU

KELEI VIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

galima bus laimėti $50 ver
gės valstybės paskolos lakš
tą (Savings Bond). Kviečia
mi visi Buffalo ir apylinkės 
lietuviai kuo daugiausiai at
silankyti.

Remkime Gimnaziją

Šį mėnesį Vasario 16-tos 
Gimnazijai remti Buffalo 
lietuvių būrelis Nr. 113 Uai- 
gė pirmuosius šalpos metus 
paaukodamas gimnazijai 
$252. Nuo lapkričio 1 d. 
jis rengiasi savo pažadėji
mą atnaujinti ir kitiems me 
ams. Kviečiami į šį būrelį 

ir nauji nariai. Aukos dy
dis nenustatomas. Aukoki
me, kiek kas galime. Rei
kalas labai svarbus. Kiek 
viena, nors ir mažiausia au
ka atliks didelį darbą. Bū
kime lietuviai, padėkime iš 
laikyti vienintelę lietuvišką 
gimnaziją.

Lietuvių Klubo Valdyba.

Jei nori atbaidyti uodus 
ir kitus vabzdžius, tai daly
damas lauke stovinčius bal
dus ar išorines sienas, įla

sų lauko parengimus netikė- šiemet pasikirpimas nebe- 
ai užklupo net dvi nelai- įmanomas, nors galą gauk. 
nės, aišku, ne iš mūsų kai-1
tės. Pirma, vasara buvo ne- šiemet gerokai įpavasa- 
pakankamai šilta, dėl to ir/ėjus, vai, kad susiginčijo 
oiknikams trūko pernvkščiųjm^sM klebonas su parapijie

čiais dėl pernykščių bažny

KONSL’LATAS IEŠKO

Skubiu reikalu prašomi tuoj 
Šią istorinę knygą dar* atsiliepti: 

galima gauti KLB Toronto! Norkevičiai ar Norkai iš 
Apylinkės valdyboje tik UŽ Tauragės apskr., Šilalės vals.. 
vieną dolerį. |ir Anna Kaznel ar Kazlov, gy-

Kreiptis asmeniškai, o iš v*nanti R. 2, Box 194. Middels- 
kitu apylinkių laiškais, at-!boro ar M«Mebbury (Coftn.?). 

jome gyventi, pirma ‘ karta bonas s**0, kad sąskaitos siunčiant čekį‘ar monev or-’Consulat* Generoa,?’f,.Lithuan,a
------ ---------------freros. naranidėčiai—ne. Po 4erja išrašytą V. Vaidoto 41 West 82nd C

vardu, į Lietuvių Namus,
235 Ossington Tve., Toron-

metų šilumos. Antra, nuo 
to laiko kai mes čia pradė- čios statybos sąskaitų! Kle-

mus ištiko neregėtas ir ne-'&eios’ paiapijiečiai ne. Po 
atsitikimas. Tik 'ilgesnių tarpusaviu ginčųgirdėtas

New York 24. N. Y.

pagalvokite, pakankamai 
piknike linksmybėm Įpusė
jus, iškart netenkame ne tik

geros, negeros — klebonas 
visas bažnyčios ir garažo 
statybos sąskaitas pako-

“kietųjų” gėrimų, bet ir tų re P°. bažnyčia esamoje 
gėrimų tvarkytojų. Tas gė- salėje ir prie viršminėtų pa- 
rybes su jų tvarkytojais pa- kaiuoklių pastatė trijų stip 
sigiobė Kanados įstatvmų vyių sargybą ir pasakė:

to, Ont.
CLB Toronto Ap. Valdyba.

Geriausia priemonė ko
voti su moterimis yra skry
bėlė: griebk ją ir bėk.

—Eikit, mielieji, ir skaity
kit sąskaitas tol, kol įsiti
kinsite, kad sąskaitos tikrai 
geros.—Kulvirkščiais bėgo 
žmonės skaityti tų sąskaitų 
Kai sąskaitas skaito toks 
žmogus, kuris nemoka jų 
skaityti—tam nieko, tegu 
skaito; bet kai tik prieina 
toks, kuris moka skaityti 
tokį žmogelį sargybiniai už 
pakarpos ir lauk iš salės, 
Dabar visai nieks nesistebi 
kad mūsų parapijiečiai ir

saugotojai. Aišku, kad to
kiais atvejais linksmoji va
landėlė iškart pavirsdavo 
liūdesio valanda.

Antri metai, kaip pas mus 
įsigalėjo nauja, grynai lie
tuviška tradicija—paaukoti 
tris šimtus dolerių vietos 
ežero keltui. Pusantro šim
to dolerių tam reikalui su 
deda “jautrioji” mūsų vi
suomenės dalis, kitą gi pus- 
antrašimtinę sumokame iš 
Tautos Fondo kasos. .....

Tam tikrą laiką mūsiškiai 9° ®,ais dienai nežino—ge 
Dundas gatvę laikė pasidi-P.05 ar n®^ros nuvo bazny- 
džiavimo vieta. Mat, per-,1 n^s sąskaitos

šink į galioną dažų kelis la- nai pristatėme tris sieneles Rad užvedus parapijie 
lašus kamforo aliejaus. 'prie esamos bažnytėlės. Be.c,us ant tlkr0 **

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimu, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal- 
U'j i mai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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IffllS u*
Maiklo su Tėvu

Mažutis, Bet Biaurus 
Sutvėrimas

Tfu. tfu, kad tu kur nu- niems agurkus išvolioda-
garmėtum!

—Ko taip spiaudai, tėve?

(Tęsinys)
Apsaugo* Priemonės nuo 

Virusų

i Atlikime Savo Pareigą
Po dviejų savaičių visoj teisę lygiai su kitais daly- 

Amerikoj bus renkami at- vauti savo krašto reikalus 
stovų rūmų nariai, trečdalis sprendžiant. Vienur tos ko- 
senatorių ir daug atskirų vos buvo lengvesnės, kitur 
valstijų Įstatymų leidėjų ir sunkesnės, bet kovoti dėl jų

skiepijimai jau galutinai ap 
saugoja nuo tikrų raupų su
sirgimo. Žodžiu, anksčiau 
buvo surasta prieš raupų vi
rusus skiepai ir tik po dau- 

_____ giau nei 100 metų tebuvo
Kiniečių kunigai gal kokius su, asta . Pri^tis-
2,000 metų prieš Kristaus raUJ>U v,rusal 
gimimą turėjo savotiškus' . Tas l’ats atf!tiko s“ P3’ 

siutimo liga (lyssa). Skie
pus nuo pasiutimo ligos, ku-'rei^Vn^-

vulių, kūnas tun pasiruosęs'gančio " ............................ c,K>!jdinu fiVri ™Jsuoti renkant

apsaugos priemones prieš kydavo 
Įsiveržiančius nuodingus vi- nusinešę į šventyklą api 
rusus. Dirstelėję Į kraujo kydavo gerokai šventais 
udėtį, kuris teka kūno gys-dūmais irtą šašą Įdėdavo .£O: .. .....

lomis, randame raudonus ir nesirgusiems raupais vai- tlk S1° .amziaus pirmame 
baltus kraujo rutulėlius, kams į nosį. Nosies gleivi- Petyje.
Raudoni aptarnauja deguo- nėję toks aprūkytas šašas Foliomyelytas arba vaikų

skiepus nuo raupų. Jų dva 
Kaip žmogaus, taip ir gy-'sininkai paimdavo nuo sei

pa- visur teko.
Kaip minėta, ilgai balsa

vimo teisės neturėjo net iš
tisi gyventojų sluogsniai, 

isuomet vėliau balsavimo teisė buvo
Louis Pasteur. Pasiutimo! piliečiai turėjo. Juk buvo;ribojama turtu, mokslu ly- 

virusai buvo surasti!laikai, kada tuo ar kitu var-.timi ir tt. Tik tas tegalėjo 
du pasivadinęs vadas savo balsą turėti, kuris turėjo 
nuožiūra pats viską spren-.nustatytą turtą, arba mokė- 
dė. Nuo jo parėjo klausti jo nustatytą mokesti, arba 
ir neklausti “rodos” ir jei buvo išėjęs tam tikrą moks-

i,
įvairių aukštų viešųjų 

Piliečio teisė bal
to ar kito 

labai
ii lZ "ą sužadina tam tikri viru- suoti renkant to ar 

io raupais? ***są, ji lai- . surado devvnioliktoiotkrasto atstovus yra k 
ivo ilga laika ir vėliau t?1’ s .. cl° . >.ni°llk*°LVJll.b' tpisė la nevisuo
įeše į -šventykla aprū-,?lmtmeg°.!>u5eJe L?o,L h

mu ir per deguonies dalis turėjo pasilikti kelias die- i-ajalyzius. si liga trum- klausti> tai ko vėliau va-lą, arba minėtiems pozy-
—anglies dvideginį — per nas. Tai buvo pirmieji rau-pai vadinama "polio. Ja das buto priverstas atsi-'miams atitinkantieji turėjo
plaučius atgaivina naujomis pų skiepijimai. Anglų gy- serga vaikai, nors ir suaugę klausti ,nažos dalies gyven- ne po vieną, bet po kelis inc šinc . ... •'..G,deguonio atsargomis. Svar
bų darbą atlieka tam tikra 
baltųjų kraujo rutulėlių rū- 
is. Tai savisaugos daliniai, 

kaip ginkluoti kareiviai, pa
siruošę pulti priešą, kur tik 
jis Įsiveržtų. Jie puola vi
rusus arba žalingas bakteri
jas pagal pavojaus signalą 
ir stengiasi juos sunaikinti. 
Dažniausiai tokia kova bal
tiems kūneliams pavyksta 
ir žmogaus kūnas būna iš
gelbėtas nuo susirgimo

___ ___________ po
dytojas Edward Jenner (gv- neapsaugoti nuo jos. Šios tojų__tu, kurie buvo galin-' balsus. Šiandien demokra- 
veno 1740—1823 metais) ligos priežastis irgi yra tri- gesnb diugiau turtų turėjo. Į tiniuose kraštuose tie turto 
18 amžiaus pabaigoje pašte-jų lūšių virusai. Polio vi-’Tai buvo didieji žemval-ar mokslo apribojimai pa- 
bėjo, kad karvių melžėjos, rusai laiks nuo laiko sustip-džiai> kuriems kartu su žejnaikinti.
apsikrėtusios karvių rau-rėja ir nuo jų sustiprėjimo me į,• žmonės priklausė. I T .
pais, nesuserga tikrais rau- pareina atsirandančios epi- ! Labai ilgai balsavimo tei-
pais. Jis, paėmęs nuo kar- demijos. Polio Šiaurės Ame-' Dar vėliau, išaugus mies- sės neturėjo moterys. Ver
čių raupų, paskiepijo kele-rikoje siaučia labiau nei Eu-tams, pirklių, amatininkų ta čia priminti, kad Euro- 
tą asmenų. Jie tik lengvai ropoję dabartiniu metu. Be luomui, teisė balsuoti turėjojpoj pirmoji Suomija pripa-

pa- to pastebėta, kad polio su- būti dar labiau išplėsta. Vė

vom. kitiems kalamašką už- 
traukdavom ant stogo ir

no
tam

tesusirgo. Kame čia
slaptis? Pasirodo, kad rau- sirgimai ypatingai padaugė- liausią Į politinių kovų lauką 
pų virusai, patekę į karvės ja vasaros pabaigoje ir ru-išėję darbininkai vėliau ir 
kūną, nors ir susargdina, dens pradžioje. Rugsėjo, tą teisę gavo.
bet virusai, pereidami per spalio ir lapkričio mėnesiais Aišku, tas balsavimo tei-.

Be to dar yra ir kitos kū- karvę, susilpnėja, nustoja daugiausiai vaikų suserga plėtimas nėjo lengvai, d.aug 
apsaugos priemonės. Tai savo didelio nuodingumo. į olio liga. Kaip žinoma, be kovų. Juk niekas nenori,rikos 

baltiminių me- Tokie susilpninti virusai tin- polio prasideda labai ne- ‘ - - -tikra savo teisių mažinti, savo

moterims balsavimo
Tai buvo 1906 me-
Ją netrukus pasekė 

Skandinavų valstybes, o po 
pirmojo pasaulinio karo ir 
daug kitų valstybių. Ame- 

moterys šitą teisę te
gavo 1933 metais. Dar yra

žino
teisę
tais.

—Uskiuzmi, Maike. Ei-’taip toliau. Jes, vaike, link 
nu užsimąstęs ir nemačiau, 
kad tu čia pat.

—O kodėl užsimąstęs?
—Užsimąstęs dėl tos ka- 

runkos, ką aš tau pereitą

valstybių, kuriose moterysrusis, paruošiama ka skiepams. Įskiepyti nuo Raitais reiškiniais: šalčiu, valdžią apriboti, nenorėjo -------- ------ '
smas buvo gyvenimas Lie-|apsaugoti narvelius nuo ža- raupų vaikai lengvai tą Ii- sloga, toliau atsiranda gal- to ir ‘visagaliai viešpačiai. tebekovoja <lel Slt°s te»ses.
uvoj, kol jauni buvom. lingu, nuodingų virusų ir gą perserga. Skiepytas kū- vos skausmai ir vėliau rau- Tik ilga, sunkia ir atkaklia’ ^1U(J meta demokratinese

—Bet kaip su Brooklynu? bendrai bakterijų puolimų, nas Įgyja prieš raupų viru-menų ypatingi skausmai ir kova tepavyko plačiosioms valstybese! balsavimo teises 
• važiuosi tenai? Tokios apsaugos medžiagos sus atsparumą ir apsisaugo- jų paralyžiai. Pradžioje gyventojų masėms iškovoti neruri mažamečiai, bepro-

kaip tu. Maike, ro- vadinamos "prieškūniais”; ja nuo tikro apsikrėtimo ir polio pažinti net labai sun-------------------------------------- ciab idiotai, tai via tie, ku
'■ iis.” Jei to-susirgimo raupais. ku. Susekti polio virusus

Ai
—O

syki padainavau. Matai,!kuoji? Važiuot, ar ne? Ma- arba "antkūniais. Jei to- susegimo raupai
susitikau savo seną frentąl .io frentas rašo, kad tenai kios medžiagos yra kūne Tiesa, kaip praktika pa _ _ . _ ,
zakristijoną, tai ir jis užsi-* unkūs čėsai. Sako, kriau-j Pakankamai, tuo syk isivcr- . lodė, toks skiepyto kūno at- specialią tarimo priemonių, vesnią atsitikimą,* kuometjei’- i 
I uolė ant manęs už tą dai- čiai nedirba, tai ir už "Vie- žę
mišką. Sako, kaip tu gali nybę” Tysliavai neužsimo-

ne dėl savo protinio nesu- 
Būna ir Ieng- brendimo nėra pajėgūs pa-

dainuot, kad už centą gali- ka. O mainieriai Pensilva- 
ma i dangaus karalystę pa- nijoj senai džiabų neturi, 
tekti? Sako, už tokią bliuz- tai ir jie negali gazietų skai-j 
nierstva klebonas neduos iš-tvt. * 'kiekvienos
rišimo. Nu, tai vot, valuk 
to aš ir užsimąsčiau. Tfu, 
sakau, kam man reikėjo to
ki himną rašyt.

—Nusiramink, tėve. Iš
rišimą gausi.

—Bet aš turiu ir kitą tru- 
belj. Gavau nuo savo se
no frento gromatą, kad nu
važiuočiau pas ji Į Brukt
klyną ,

—O ką tai reiškia, tėve. 
klyną įbrukt?

—Ne klyną įbrukt, Mai
ke. ale i Bruktklyną. Tai 
toks miestas, kur eina ketu
rios lietuviškos gazietos ir 
rei vienos nėra geros.

—Reiškia, tėvas kalbi 
apie Brooklyną?

—Šiur, Maike.
—O koks ten reikalas, 

kad turi tenai važiuot?
—Nu, jeigu jau tu toks 

cekavas. tai galiu pasakyt. 
Kaip sakiau, tenai gyvena 
senas mano frentas. Sakau 
senas, ba krajuje sykiu ei
davom agurkų vogti. Vot, 
Maike, būdavo juokų, kai 
mes tuos agurkus vogda
vom. Būdavo, kai tik nak
tis sutems, tai mudu per tvo
ra ir į daržą. Jis, būdavo, 
atsigula skersai ežią ir ri
tasi, o aš su maišu paskui, 
besirisdamas jis atrasdavo 
kiekvieną agurką. Kai ry
tojaus dieną kaimo bobos 
pamatydavo savo agurkus 
išvoliotus, tai mislydavo, 
kad naktį aitvaras šposus 
krėtė, ir tuoj nešdavo kuni
gui kiaušinių ant mišių 
Nu. pasakyk, ar tai ne juo
kinga?

Bet tėvas nukrypai nuo 
dalyko. Pradėjai apie 
Brooklyną. o atsidūrei Lie
tuvos agurkuose.

—Tai paprastos naujie
nos, tėve. Kapitalistinėj 
.varkoj
mnku.

—Tai tu rokuoji. kad prie 
-ocialistų valdžios būtų ge 
iau?

—Taip, tėve, prie 
j’stų tvarkos darbininkų 
niekas neišnaudotų. Ir tau, 
ėve, nereikėtų kiaurais 

tais vaikščiot.
—O aš sakau, Maike, kad 

eisybės ant svieto niekad 
nebuvo ir nebus. No ma
lei- kokia bus valdžia, vis- 
iek biedną žmogų nukrivi-r •-r’ • ilys.
ašo iš Brooklyno tas mano 

"rentas. Sako, jis nuėjęs 
>as savo kleboną ir papra
tęs. kad išmestų kokią pen
tine. Sako, aš per dvide- 
imtį metu duodavau ant 

mišių, ir kada tik būdavo 
kolekta, visada Įmesdavau 

krepšį po dolerį ekstra, 
ai dabar paelpyk man, ba 

neturiu už ką pavalgyt. Ku
nigas susiraukė ir sako: 
bažnyčia ne purauzė ir uba- 
?ų neužlaiko. Sako, nueik 

salaveišių armiją, tai te
nai gausit pavalgyt. Į kle
boniją daugiau nelysk. Ir 
užtrenkė duris.

—Ir gerai padarė.
—Vat ju myn, Maik? 

Kaip tu gali sakyt, kad tas 
gerai

—Gerai, tėve, nes tokia 
lekcija gali atidaryti akis 
aklam. Jei žmogus viską 
itiduoda bažnyčiai, o apie 
=avo ateiti nepasirūpina, tai 
jam reikalinga pamoka. Jei 
pinigu neturi, į kleboniją 
nelysk. Tenai laukiami 
žmonės tik su pinigais.

—Maike. tu čia nušnekė-

irgi netaip lengva, neturint pa invalidas.
sąmoningos valios

virusai arba bakterijos sparumas tęsiasi apie 5-7 Liga dažnai užsibaigia mir- sergąs polio perserga ir ne-’va^stybės klausimais, ir teiš
bus suparalyžuotos ir kūnas metus. Toliau skiepijimas tinai arba pasiliekančiais pasilieka jokių pasekmių.'™0 pasmerktieji už tam tik- 
bus apsaugotas nuo susirgi- reikia pakartoti, kad viru- visą amžių raumenų para- Tokių laimingų yra mažai.’
mo. 1 J?ai nenugalėtų. Paprastai, lyžiais. Dažniausiai polio (Bus daugiau)

d nuo tris syk padaryti gyvenime sirgęs ligonis ir pagijęs tam-. Dr. A. Dargi*.
“ būtif---------- :—:—:---------------------------------------------------------------------------------

t? AiVin i teima

ligos turi

l rus didelius, įstatymų nu
matytus nusikaltimus. Su 
šitokiomis išimtimis vykdo
mus linkimus šiandien va
diname visuotinais. Tokie 
rinkimai yra ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir ta 
teise pasinaudoti bus jų pi
liečių pareiga lapkričio 2 d.

Tai yra didelė ir atsakin
ga pareiga. Mes, patys dėl 
balsavimo teisės nekovoję, 
ją paveldėję, kartais nesu
prantame jos reikšmės ir 
savo teise nepasinaudoja-

Ime. Tai nedovanotina klai
da. Turėdami teisę balsuo
ji, esame krašto likimo 
sprendėjai. Nuo mūsų bal
sų pareis, kam pavėsime ke
lerius metus leisti mus vi
sus liečiančius įstatymus 
arba tos ar kitos valstijos 
reikalus tvarkyti.

Balsavimo pareiga yra at
sakinga. Turime gerai pa
galvoti, už ką savo balsą 
atiduoti. Čia varžosi dvi 
didelės partijos—demokra
tų ir republikonu. Abiem 
jom daugiausia rūpi “stam
biųjų” reikalai, bet jų tarpe 
vra žmonių, kurie supranta 
paprastųjų, pilkųjų žmone
lių reikalus ir leidžiant įsta
tymus jie gali juos pakreip
ti taip,kad jie būtų naudin
gi plačiausioms gyventojų 
masėms.

Pasirinkdami kandidatus 
turime apsidairyti, ka apie 
tą ar kitą sako darbinintų 
unijos, ką apie juos ra ?o 
spauda ir tt. Daug kanr i- 
datų stengiasi būti išrinkti 
antrą ar daugiau kartju. 
Kiek tokie yra tinkami, gia- 
lima patirti iš jų rekordb: 
ką jie darė būdami atstovų 
i-ūmuose, senate ar kittis 
pareigas eidami. Kokius 
įstatymų projektus jie rėmė 
ir tt. ,

Žodžiu, reik ne tik bal
suoti, bet balsuoti sąmonin
gai, pasiruošus, apgalvojus.

J. V-gas.

kūne tik prieš tą ligą vei
kiantieji prieškūniai. Jie 
gali būti įgimti, paveldėti 
arba dirbtinai sužadinti. 
Tik šitą žinant galima iš
aiškinti, kodėl vieni net toje 

j pačioje šeimoje suserga 
sočia- sunkiai apkrečiama liga, o 

kiti visai nepaliečiami, nors 
tų antkryčių visa aplinka 

ba- yra pilna. Pavyzdžiui, vie
noje ir toje pačioje šeimoje 
pasirodžius polio ligai, vie
ni vaikai suserga sunkiai, 
kiti gi pasilieka visai sveiki. 
Tiriant rasta virusų ir svei
kųjų alsavimo arba virškini- 

Tik pažiūrėk, ką man mo takuose, bet ligos jie ne
sukėlė. Pastebėta taip pat, 
kad asmenys, persirgę kai į 
kuriomis apkrečiamomis Ii-' 
gomis, kaip raupais, polio, 
kokliušu, tymais, dėmėtąja 
šiltine, antru syk paprastai 
nesuserga. Mat, jie turi sa
vo kūne naujai įgytą atspa
rumą, apsaugos priemones, 
tuos prieskūnius, kurių viru
sai nepajėgia nugalėti ir 
žmogaus susargdinti. Tai 
Įgytas atsparumas, arba, 
kaip mokslininkai sako, 
imunitetas.

Toks pat atsparumas įgy
jamas ir lengvai persirgus 
apkrečiama liga. Taip per
sirgus, sumobilizuojamos 
kraujo baltyminės medžia
gos prieš tos rūšies antkry
čius.

Dirbtinės Apsaugos 
Priemonės

Mokslininkai tik paskuti
niu laiku pažino bakterijas 
ir virusus. O jau apsaugos 
priemonės prieš kai kuriuos 
virusus buvo surastos žy
miai anksčiau. Imsime ke
lis pavyzdžius.

Raupai. Sena yra kinų 
medicina. Raupų epidemi- 

as eisiu pas Zacirką' jos seniau siautė Kinijoje ir 
igal ir dabar dar siaučia.

visur darbo žmogui

'Atleiskit, Nerašiau

Bek jur pardon, Mai-įai neį šiaiP, no’ taiP- Ver
kė. Aš norėjau tau paaiš- 0,au eik tu savo knygų skai- 

baiku mes pri- o
Lietuvoj. Vie- bnrn'1 Pa?lapint.

kint. kokių 
darydavom

LONG DISTANCE 
PASIKALBĖJIMAS YRA 

GERIAUSIAS BŪDAS VISIEMS 
UŽSIĖMUSIEMS ŽMONĖMS 

PALAIKYTI RYŠIUS
Ar dėl daug darbo jūs neturite laiko 

t syti savo teimai ir draugams? Ar 
,i!is neslegia mintis, kad jūs turėjot pa- 
r;)-■ ti. bet negalėjot prisiruošti tą pada- 
r;.•; iJei negalit asmeniškai su jais būti. 
b-i geriausias dalykas yra balsu juos ap- 
1; ’ k ti per telefoną. Tai kainuoja stebė
tina: mažai.

Tki
NEW (NCIANO Teleptione

(■■pan*
t TEltGRAFN

I'žmiesčio Telefono Kainos 
iš Massachusctts Vietovių 

•a!t River SprinpfieM. Mass. $ .."<0
KitchRurg-Riitland Vt. 
f.awT<*nc: -Rcrlin. N. H. 
Tz>weū-Banjror, Me.
\’sw R^ford-tVesterly.

J"
R. 1. .!•>

Roston-Chieaco. iii. $1.30
Sprincrfield-New Orleans. Ta. 1A0 
'■Vorcester-San Francisco. Cal. 2.00

3 minučių slatinn-to-slatinn 
nakties ir sekmadienio kainos

---- to*> OUlAKCt ---“ > «O ■'HtOVOS fAin*



Nr. 42, Spalio 20, 1954 KELETVI8, SO. BOSTON Puslapis Penktas
bar jau gamina “Metalo 
fabrikas.

Varo Samagoną ir Geria Jau Yra Muilo

1

Drabužiai, Apavas Brangūs
Pigiausios darbinės kel

nės kaštuoja 120 rublių. 
Paprasčiausia eilutė 470Krašte paplitęs girtuok-j Seniau muilo tebuvo ga- 

liavimas ir samagono vary- Įima gauti tik pagal korte- įublių, kiek geresnė 700
mas. Yra pakankamai vai 
stybinės, bet ypač plačiai 
eina
nė. “Naminė” (ją dažnai 
vadina ir “krūmine,” nes 
krūmuose varyta) dažniau-

les, bet dabar jau galima .irublių, o norėdamas įsigyti!
laisvai jo pirkti. Tualetinį 

savo gamybos” degti-'muilą Kaune gamina “Gro
žio” fabrikas. Yra jo ir su
kvepalais

Galima jau gauti Kaune
šia varoma is rugių ir iš gamintų šukų. Jų kainos . . . , .
cukriniu runkeliu. Rugių! iki 7 rublių, o moteriškos su ^ guminiais padais—oO

kaštuoja'rankena net iki 10 rublių. k'aul<;5 odos,
' įki 70 rublių, odiniai su gu

miniais padais iki 140 rub
lių. Geri odiniai batai iš

žmonišką eilutę turi mokėti 
per 1,000 rublių.

Rusiška “rubaškė” juodos 
spalvos paprasčiausia—86 
rubliai, brezentiniai batai

centneris dabai
apie 140 rublių. Iš centne-l Šepečiai plaukams nežino-
lio galima išvaryti nuo 35 
iki 50 litelių degtinės. Ją 
pardavus lieka gryno pelno 
apie 1,800 rublių.

Teisybė, naminės degti
nės varymas smarkiai bau
džiamas, bet vis dėlto ji 
plačiai varoma, vartojama 
ir jos gamyba “apsimoka.” 
Lietuvoj gyvenantieji rusai 
geria iš įpročio, o daugumas 
lietuvių iš vargo ir norėda 
m i degtinėj paskandinti vi
daus “kirminą.”

Ypač daug naminės išge 
ria rusų kareiviai.

Yra ir poniškų gėrimų. 
Likerius gamina “Strum- 
bro” varykla. Vynų vieti
nių daugiausia gamina 
Anykščiuose, bet yra ir at
vežtų iš kitur.

Vietinio vyno pusė lite-’

mi, o drabužiams atsirado 
maždaug prieš • 3 metus. Į
Juos gamina “Maisto fabri- Cechoslov akijus apie 400 
ke. rubluJ-

Turguje galima pigiau 
gauti veidrodžių, nes ten jų 
daugiausia vogtų. Skustis 
teptukas kaštuoja apie 20 
rublių, skutamasis aparatas 
i 8 rublių, rusų gamybos 10 . 
peliukų—-4 rubliai, vienas^.0 pakyla iki 60 rub-.
nuskutimas kirpykloje—3, raudonų burokėlių’
rubliai, plaukų kirpimas įr cen^nerl tenka mokėti apiej

Bulvių Centneris 30 Rublių
Bulvių centneris, kuris 

nepriklausomoj Lietuvoj 
kaštavo 3 litus, dabar kaš
tuoja 25-30 rublių, o žiemą'

SUĖMĖ ŽMOGŽUDYSTĖJE įtartą jauniklį

Policija apklausinė ja jauną. 18 metu vyruką Kenneth 
Uhapin, kuris kaltinamas užmušęs durtuvu 14 metu mer
gaitę Lyan Ann Smith ir 4 metu GoMbergy vaikutį 
Springfieki’e. Mass. Jauniklis mergaitės laidotuvėse buvo 
grabnešiu. Policija praneša, kad vaikinas prisipažinęs 
papildęs tą žiaurę žmogžudystę dėl nepatenkintos meilės.

PAPEIKIMAS
V. T. KVETKUI

skutimas 7-8 rubliai.

Radijo Aparatų Kainos
“Maskvič” 2 bangų kaš

tuoja 192 rubliai, “Kama” 
2 bangų 220 rublių, o “Ura
lo” net per 1,000 rubilų.

70 rublių. Rūkytų lašinių 
kilogramas nuo 30-35 rub
lių. Šviežio pieno litras 3- 
3.50 rublių, o nepriklauso
moj Lietuvoj buvo 30 cen
tų. Praeitą žiemą krautu
vėse pieno visai nebuvo.

Cigarečių 20 štukų kaš- baltinis rašytojų sąjungos 
tuo ja 6-7 rb., bet yra ir to- pirmininkas, kartu su kitais
kių, kurios tekaštuoja 1.05- 
1.50 rb. Gera pypkė 25 rb. 
Žiebtuvėlių nepardavinėja, 
labai sunku gauti ir akme- 

Rūgščio'š grietinės litras nėlių. Degtukų yra, dėžutė

Tarybų Sąjungos atstovais

Maskvoj sklido visokie gan
dai.

Šitaip Stalinui pasiutus, 
net ir pažiame Kremliuje' SLA 7-tos apskrities su- 
niekas negalėjo būt tikras važiavimas, kuris įvyko rug- 
išliksiąs gyvas. Malenko-įsėjo 26 d. Pittstono Lietuvių 
vas, Molotovas, Vorošilovas,! Piliečių Klubo svetainėje ir 
Bulganinas, Mikojanas—nei
vienas jų negalėjo jaustis 
saugus, kuomet pakvaišęs 
galvažudys dairėsi jų tarpe.

Šitokiose klaikiose apy- 
stovose visada buvo jaučia
mas, tartum koks vaiduok 
lis, tartum kokia šmėkla, 
generolo Paskrebyšiovo as
muo. Buvo tai tylus, savy 
užsidaręs, klastingas Stali
no sėbras. Po Stalino mir
ties jisai dingo be jokių 
pėdsakų.

Taigi, ar galima įsivaiz- 
luoti, klausia minėtasai 
‘The New York Times” ko
respondentas, kad kiti 
Kremliaus šulai, lygiai klas
tingi kaip ir pats Stalinas, 
būtų sėdėję ir laukę, kad jis 
jžnertų jiems po kilpą ant 
kaklų? Juk jiems labai ge
rai žinoma, kad 1930 me
tų teroras prieš senuosius 
bolševizmo vadus tol nepa

dalyvavo raudonosios Kini
jos 5 metų sukakties iškil
mėse.

Vandentiekio Dar Nėra
rio butelis kaštuoja apie 14i Kauno priemiesčiuose dar 
rublių, o iš kitų Tarybų Są- nėra vandentiekio. Žmonės 
jungos vietų atvežtieji nuo1 prausiasi iš cinkuotų praus- 
14 iki 30 rublių. (tuvių, kurios atsirado krau-

Alus, žymiai blogesnis tuvėse tik 1952 metais. Se- 
kaip prieš karą, butelis kaš- niau jų tebuvo galima gau- 
tuoja nuo 2.5 iki 3 rublių.' ti tik juodojoj rinkoj. Da-

$1.00

18 rublių, sviesto kilogra 
mas krautuvėse 29 rubliai, 
bet žiemos metu jo krautu
vėse nėra. Turguje sviesto 
kilogramas vasarą kaštuoja 
18-22 rubliu, o žiemą paky
la iki 32 rublių.

Mėsos kilogramas nepri
klausomoj Lietuvoj kaštavo 
2 litus, o dabar kiaulienos 
[gera šoninė 20-28 rubliai, 
l veršienos kilogramas pava
sarį, kada veršiukai plauna
mi. kaštuoja 11-13 įublių, 
vasarą už 10 kiaušinų reik 
mokėti 6, o žiemą 12 rublių.

9 kapeikos.
Jau atsirado ir kirvių.

kaina 7-10 rb. -Jų kokybė 
prasta. Labai sunku gauti 
elektros skaitliukų ši-ižu-ių 
ir emaliuotų puodų, ema
liuotų samčių. Kiek dau
giau yra aliumininių indų. 
Sunku gauti rašomojo po
pieriaus,

Venclova Kinijoje

Antanas Venclova,

sibaigė, kol nebuvo likvi-
duoti visi Stalino opozici- 
ninkai. Dabar toks pat pa 
vojus buvo šitiems. Aišku, 

j prieš juos stovėjo didelis 
Gedimino Kalnas Apleistas klausimas: Ko laukti?

Vilniuje Gedimino kalnas 
esąs apleistas, jame nesą
nei suolų nei gėlių

Megztukai Sibirui
Šiaulių “Verpsto” fabri

kas gamina didelį kiekį 
megztukų, kurie bus pasiųs-| 
ti į Sibire plėšimus plėšian-
tiems kolūkiečiams. Ko 
munistai tą darbą vadina 

da-’garbingu.

kuriame dalyvavo 22 kuo
pų atstovai, nutarė paskelb
ti lietuvių spaudoje Vincui 
T. Kvetkui viešą papeikimą.

Rugsėjo 30 d. ir spalio 1 
d. Kersteno komitetas lan
kėsi Wilkes-Barre, Pa. Jo 
pasitikime Vincas T. Kvet
kus atstovavo visus Wyo- 
ming klonio lietuvius vienas 
pats.

Minėto komiteto pasitiki
mas yra svarbus, jame turė
jo būtinai dalyvauti ir lie
tuvių organizacijos. Šitam 
reikalui reikėjo įtraukti ir 
plačiąją visuomenę.

Šis Kvetkaus pasielgimas 
nėra pirmutinis, jis tą patį 
padarė, kai mūsų apylinkėj 
lankėsi iš Lietuvos pabėgę 
žvejai.

Todėl SLA 7-tos apskri
ties suvažiavimas ir nutarė 
Vinco T. Kvetkaus elgesį 
viešai jiapeikti.

Įnešimų ir laiškų skaity
mo komisija:

Ir šita įtempta, klaiki pa
dėtis pasibaigė 1953 metų 
kovo mėnesį. Buvo paskelb
ta, kad Stalinas . . . mirė.

—S. M.

M. Stanislovaitiene, 
V. Tamulaitis,
V. Grabliauskas.

Buvę tremtiniai, nepa
mirškite likusių niūriose sto
vyklose savo draugų. Bent 
vieną kartą metuose auko
kite jiems vienos dienos 
uždarbį!

Skaitykime Vertingas Knygas!
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs, lengvai 

skaitomi dr. A. Garmauš-F. Lavinsko at
siminimai, 136 pusi..............................

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto J. Aisčio-
Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli- 

mos/ praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą, 
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta............................................................

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo rusų 
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 290 puslapių, kaina ............... $3.25

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ...............................$2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas 
421 puslapio platus istorinis romanas iš 
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap

darais, kaina ............................................... 3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po- 
pieryje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų 
istoriją. Kaina ....................................... 5.00

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų 
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais 
$3, minkštais viršeliais .................. . ....... 2.00

BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
Girdvainį ................................................. 2.50

LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė-
Sruogienė ................................................. 3.00

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu 

veikalas ..................................................... 3.00
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 

knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu ........................... $5.00

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 
KELEIVIS

636 East Broadway So. Boston, Mass.

2.50

Nepriklausomoj Lietuvoj 
duonos kilogramas kaštavo 
30 centų, o dabar kaimietiš
kos duonos kilogramas 3 r.
Kiek seniau ji buvo dar 
brangesnė, net 5 rubliai.
Krautuvėse parduodamoji 
už 1.40 rb. yra daug bloges
nės rūšies. Yra ir baltos11Uv0 suruosta-

Stalinas Buvo Nužudytas?
Nors tikrų įrodymų, kad j jo tik pritarti, kad šitas 

Stalinas buvo nugalabytas,1 naujas Stalino “mokslas” 
kol kas dar nėra, tačiau’turi būt aiškiausis ir švie- 
apystovos, kuriose tas bude-'siausis komunizmo kelias.
lis užbaigė savo dienas, sa-Į 
kyte sako, kad mirtis jam

duonos ir baronkų. ‘Visa 
duona Kaune kepama vie
noj vietoj. Buvo atsitikimų, 
kad, sugedus kepyklos kros
niams, Kaunas po kelias 
dienas būdavo be duonos.

Sūdytų silkių kilogramas 
17-21 rb. Jų galima laisvai 
gauti krautuvėse, bet žmo
nės labiau mėgsta pirkti 
turguje, nes čia galima pa- 
sirinkti. Tik turguje tegali-J,®'0, 
ma gauti laurų lapelių ir pi
pirų. Už 1 rublį duoda 4 
pipirus ir 4 laurų lapelius.

Makaronų ir saldainių 
galima laisvai gauti krautu
vėse. Paprastų bombonkų 
kilogramas 11 rb., šokolado 
ki 40 rb., geresnio šokola- 
lo plytelė 9-20 rb. Jau prieš 
nusantrų metų krautuvėse 
atsirado saulėgrąžų alie 
jaus. Jo kilogramas kaštuo

Apie tas apystovas dabar 
rašo Harrison E. Sallisbury, 
“The New York Times” ko- 
espondentas, kuris išgyve

no Maskvoje penkis metas

Stalinas pasiūlė kongre
sui pakeisti ir Politbiuro 
sąstatą. Pirma šitas komu
nistų politinis komitetas su
sidėdavo iš 12 narių ir 3 pa
vaduotojų. Dabar jis tapo. 
sudalytas iš 25 narių ir 11! 
pavaduotojų. Stalino tiks-j 
las čia buvo praskiesti ir

ir dabar tik sugiįž" Ameri-j surnaišyti vadovybę.
<on. Anksčiau jis negalėjo 
nieko apie tai pranešti, nes 
bolševikų
'eisdavo.

Nepaprasti dalykai pra- 
reikštis* susirinkus 

Maskvoje devynioliktajam 
komunistų partijos kongre
sui 1952 metais, sako Sal
lisbury.

Per 13 metu Stalinas par
tijos suvažiavimų nešaukė, 
nors seniau tokie seimai 
'vykdavo beveik kasmet. 
Kai šitas mitingas buvo su
šauktas, Stalinas baigė jau 
73 metus, todėl buvo tikė
tasi. kad dabar jisai pa-

. • ,. skelbs, kas turės užimti jo
13 ! ?k.1Tu?Tn«al”na vietą jam miras.
jauti dobilų 3 kilogramų 
pundelis už 3-5 rublius ir 5 
kilogramų šieno pundelis 
jž 8 rb. Turguje galima 
gauti pirkti ir galvijų bei 
paukščiu. Šių metų pava
sari uždraudė be leidimo 
skersti galvijus ir kiaules. 
Leidimą veterinorius teduo
da tik tada. jei karvė yra 
liguista ir nepieninga. Kiau 
les skersti reik vežti į “Mai
sto” skerdyklą, čia nulu
pama jų oda. sumokama 
skerdimo rinkliava ir ati
duodama nustatyta duoklė. 
Daug kas skerdžia slaptai

Įpiršęs partijos kongresui 
savo “naują mokslą,” Stali- 

cenzūra nePra_jnas dabar pasijuto esąs ne
pavaduojamas vadas, nenu
galimas viešpats. Ir dabar 
jis vėl pradėjo viską ir vi
sus šluoti geležine šluota. 
Jo Įsakymu pradėta garbin
ti net didžiausius Rusijos 
kraugerius, kaip Ivanas 
Žiaurusis arba Petras Didy
sis, kurie savo rankomis ka
pojo žmonėms galvas.

Be to, pradėjo reikštis žy
dų persekiojimas. Nepap
rastas kariuomenės teismas 
pasmerkė tris asmenis su
šaudyt, o daugelį kitų il
giems metams kalėjiman, 
neva už “kontrrevolicinius 
veiksmus.” Beveik visi nu
teistieji, kiek liudijo jų pa
vardės. buvo žydai. Bet ką 
jie buvo prieš valstybę pa
darę, nebuvo nurodyta.

Teroras Maskvoje darėsi 
vis baisesnis. Žmonės vaikš
čiojo nusigandusiais vei 
dais. Jie dar neužmiršo tos 
kraujo puotos, kurią Stali
nas buvo suruošęs seniems 
komunistų vadams 1930 
metais. Ar tokia pat sker-

Ar žinote—
Kaip reikia vertinti dabartinę Europos padėtį?
Kaip, laike praeitojo karo, rusams pateko labai 

svarbių minų dirbimo paslaptis ir dabar bolše
vikai jaučiasi jūrų kelių ponais?

Ką bendra turi tryliktojo šimtmečio Čingischanas 
su mūsų laikų vandenilio bomba?

Ką ir kaip svarstė Lietuvos seimas susirinkęs pir
mo posėdžio po 1926 metų gruodžio 17 dienos

perversmo?
Kaip bolševikai rašo Lietuvos istoriją?

~Ką reiškia Europos apjungimas ir kaip į jį turėtų 
žiūrėti lietuviai?

Kuo ir kaip mūsų visuomenės gyvenime labiausiai 
pasižymėjo dabar Australijoj gyvenantis adv. 
Vladas Požėla?

Šiems ir daugybei kitų klausimų atsakymus rasite 
tik ką išėjusiame š. m. “Darbo” žurnalo Nr. 3. 
“Darbas” eina jau aštunti metai. Tai didoko for
mato, 32 puslapių, įrištas į gražius viršelius visuo
menės mokslų žurnalas. Jį leidžia kartą kas trys 
mėnesiai Lietuvių Darbininkų Draugija (LDD). 
Kaina metams $1, atskiro numerio kaina 25 centai. 
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti LDD sekretoriui 
adresu:

N. JONUŠKA
15 Cotton Street Roslindale, Mas*.

Bet nebuvo nieko pana
šaus. Nei sosto Įpėdinio, 
nei mylimiausio sūnaus. Jei
gu buvo tikėtasi, kad svar
biausi vaidmenį kongrese 
vaidins Malenkovas ir 
Chruščiovas, tai šitokią 
mintį Stalinas tuojau iš
sklaidė, pasiimdamas vy
riausią rolę pats. .Jis pa
skelbė kongresui savo para
šytą “meistrišką veikalą, 
kuriuo jis sakėsi “pageri 
nęs” Karolio Markso 
pitalą.” Suvažiavima?

“Ka- hus ir vėl? Kaip toli 
be- ji eis? Nejaugi Stalinas ir 

veik nieko nesvarstęs, turč-1,vėl ištroško žmonių kraujo?

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mas*.
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Kieno Paskutinis Žodis?
Rašo ONA B. KUBILIENĖ

Ruth MaeKay, kuri labai Europos vyrais, kad mes 
daug važinėjosi po Europą esame iš tikrųjų savanaudės 
ir kalbėjosi ten su daugybe ir savimeilės, kad mes viską 
Įvairių pažiūrų vyrų ir mo-'kontroliuojame ir sakome 
terų, surado, kad Europoje “mano,” o ne “mūsų
vyrai mano, jog Amerikos į
moterys laiko vyrus po savo' Aš sakyčiau, kad visur 
letena ir visuomet nori turė-yra tokių moterų, kurios 
ti paskutini žodi. Ameri-: mėgina vyrus kontroliuoti, 
kos moterys, girdi, iš savo Ir Amerikoje ir Europoje 
vyru reikalauja didelio gra-*rasi labai daug vyrų, ku-' 
žaus namo, kasmet naujo riuos reikia truputi prilaiky-, 
automobiiiaus, moderniškų1;ti. Jeigu moteris stengiasi; 
rakandų, žebenkšties (mink)
kailinių ir taip toliau. O 
kada jis visus jos kapryzus

KELEIVIS. SO. BOSTON
MINĖJO AUKSINES VESTUVES pridėk miltus, priesko- STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ: 

nius ir pakepk ant lėtos ug
nies, kol pradės burbuliuoti.
Pridėti šalto pieno ir pavi
rinti, nuolat maišant, kol 
padažas sutirštės. Supjaus
tyti riekėmis 6 kietai išvir
tus kiaušinius arba sukapo-Į 
ti juos gabaliukais ir supilti j 

padažą. Pakaitinti kele-

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

(Tęsinys)
Rusijos miestų, tiek didelių ir mažų, negalima pava- 

- padažą. raKaitinti Kete- gla2iais. Gatvės dažniausiai siauros ir nelygios, 
tą minučių i. uoti >ta an namaį vįsokios statybos ir dvdžio, šaligatviai siauri ir me-

urhu ,.nt dnua1’ dauS SatvlM visal be šaligatvių. Viduje gatvių—
duobės, po lietaus pilnos drumsto vandens, o karščių me
tu—dulkių, nešvarios turgavietės. Bendrai Rusijos mies
tų negalima lyginti su Vakarų Europos miestais.

makaronu 
duonos.

gražiai auklėti šeimą ir ves-, 
ti pavyzdingą gyvenimą, o 
vyras parėjęs girtas daro 
triukšmą, tai ką daryti su 
tokiu vyru? Negi ji pagir-j 
ti? Toks vvras, kuris išlei-!• I
džia savo algą gėrimams.

m.usu tai&rasvu skaitytojai j u mes Konm ir jo žmona, is 
Leicester. M s.ss. (\Vashburn St.), minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 50 metu sukaktuves. Vaišės buvo suruoštos 
rugpiūčio 15 d. Sakme. Jas suruošė vyresnysis sūnus ir 
jo žmona. Mr. ir Mrs. Uoliam Kuilius. kurie gyvena 670 
Somervilie Avė.. Sosierville, Mass. Auksines vestuves at- 
šveetusieji sukaktus in inkai turi tris dukteris ir du sūnų. 
Sukaktuvių vaišėse dalyvavo apie 100 asmenų. Paveiksle 
matosi sukaktuvininkai ir jų sūnus su marčia. Sukaktu- 
v,ninkams linkime dar daug saulėtų ir laimingų dienų.

Greitas ir Maistingas 
Desertas

Krautuvėse galima pirkti' Šuja buvo gana didelis audimo pramonės centras, 
kanukus “fruit cocktail.”i Turėjo keletą didelių fabrikų, kuriuose dirbo apie 100,- 
Jie yra gardūs, bet maistinį 000 darbininkų rusų. Tačiau tų fabrikų direktoriai il
gumo atžvilgiu tai menkas vedėjai buvo anglai, prancūzai ir šveicarai, nes Rusija 
desertas, nes virti ir kon-' neturėjo toj srity patyrusių žmonių.

icfoja ge-j Netoli nuo šujos buvo Ivanov-Voznesensk,
Tokiusj gVenty paveikslų piešimo,

servuoti vaisiai nustoja 
liausiu savo daliu

išpildo ir superka, ko ji no
ri, tada ji nuo jo pabėga su 
kitų vyru arba pasako, kad 
jam reikia “retire,” nes jis 
personas bile kam. Euro
poje vyrai turi sprendžiamą 
balsą kas link namų, naujo 
automobiiiaus ir visu kitu4. *•

reikalų. Europos vyrai yra 
šeimų galvos, o Amerikoj 
moterys pasikinkė vyrus i 
vežimą. Vyrai veža, trau
kia tą vežimą visą gyveni
mą, o moterys ne tik kad 
vadžias laiko savo rankose, 
bet dar laiks nuo laiko su ,
botagu užveža per nugarą, šeimoj išlaikyti laimę ir mo-* svarbus mūsų sveikatai, kad kiltų pilvas.

teičiau vežtų!ka pakelti trūkumus. Šaky-.reikia išmokti gerai kvė-'lus kvėpavi

arba kortoms ar kitokiems
lošimams, vertas ne kontro-1 1 įlės, bet paprastai reikėtų iš
vyti ji iš namų. Žinoma, irjį is namų
moterų yra tokių, kurios! 
amžinai ie 
patenkinto; 
kurios reikalauja 
kiu dalyku, kuriu

Daugiau Plaučiams Oro!

pat vaisiu kokteilius galima 
pagaminti labai greitai iš 

.šviežių produktu: išspausti 
Įkeletos orančių sunką ir su
pilti i gilias lėkšteles arba 
kitokius desertui vartoja
mus indus. Kiekvienon lėkš- 
telėn Įpiaustvti gražiais ga
baliukais šviežius obuolius, 
kriaušes, geltono arba rau-

vadinamu ikonų.
centras 

Piešimas

rra tokių, kurios! Anglijoje ir Prancūzijoje ną pakvėpuoti po 10-15 mi- * . , , , s
iško barnių ir nėra yra specialios mokyklos, ku-’nučių tokiu būdu: atsigulti bu<1 ^k’ kad. 
os savo gyvenimu, riose žmonės mokomi, kain'ant nugaros, kiek erai ima iš- Piau - vaisius.

ikonų yra savotiškas rusų amatas, nežinomas kitose ša
lyse. Piešė tuos paveikslus Įvairiom spalvom ant plonų 
nutašytu lentų paprasti piešėjai, be mokslo ir talento, 
vadinami “bogomazais.” Piešdavo šventuosius paveiks
lus ir dirbtuvėse, kaip tai medinius bliūdus, puodus ar 
kitokius namų daiktus paišo.

Pardavinėdavo tas ikonas krautuvėse arba turga
vietėse daugiausiai kaimiečiams. Kiekvienoj Rusijos 
trobelėj yra kertė ikonai su lempute priešaky. Kiekvieną 

dono arbūzo, keletą didelių' vakarą prieš šventadieni užžibindavo tas lemputes, kuo- 
žemuogiu arba gabaliukus met varpų garsai apreikšdavo šventę.
slyvų. Orančių sunkos turi į Rusija pasižymi savo bažnyčiom, šventom vietom

su'i ir vienuolynais. Kiekvienam mieste yra keletą cerkvių,
T''1*'

kad vyras greičiau vežtų 
sunkų gyvenimo vežimą. 
Girdi, tik paklausykit Ame
rikos moterų kalbos. Jos 
sako: “Mano namas, mano 
automobilius, mano šeima, 
mano vaikai ir tt.” Jos ne
sako “mūsų,” bet viskas 
"mano." Amerikos mote 
lys sako, kad vedybos yra 
partnerystė dviejų asmenų, 
tačiau, nežiūrint to, jos vis
ką kontroliuoja: namus, 
vaikus, vyro draugus ir kt. 
Amerikoj beveik nėra to-

išsigali nupirkti
moteris nori gražiai su vyru.tę žmonės, bet jie mano,'giliai, kad jis išpūstų ne 
gyventi, tai ji suranda būdų'kad kvėpavimas yra tiek krūtinę, bet kad truputį pa-’ 

Tada bus gi-’ 
ėpavimas. Įkvėpti’

ti, kad Amerikos moterys! 
yra didelės vyrų išnaudoto-! 
jos, nėra teisinga, nes visurj 
ir visose šalvse galima ras-1

Kriaušių Sviestas
Kriaušiu sviestas

puoti.
labai

pamažiau. Kuo^tinka su balta duona ir vi- 
pamaziau Įkvėpsi orą, tuOjSokios rūšies blyneliais. Jis
kiek galint

\ ienoje (Austrijos 5OSt.i~igeriau plaučiai bus išvalyti.! verdamas taip:
ne j e)

daug ir sektantų. Po visą Rusiją buvo virš tūkstančio 
Įvairių sektų, kai kurios pafiašios i protestantų, tur būt, 
kaip nors pasiekusios Rusiją iš kitų šalių.

Bažnyčių sektantai neturėjo, nes Rusijos valdžia, 
nenorėdama silpninti stačiatikių tikybos, draudė sektan
tam statyti bažnyčias. Savo pamaldas jie laikydavo na
muose. 1

Katalikų bažnyčių Rusijoj buvo labai mažai, tik 
didesniam mieste buvo galima rasti mažą bažnytėlę.

Karčiamų buvo daug, nes į-usai mėgsta gerti degtinę 
—vedką. Alaus ir kitokių gėrimų mažai gerdavo, išsky
rus arbatą. Samovaras ir arbata randasi kiekviename 
rusu name, turtingame ar biedname. Visi gėrė arbatą 

ą, per šalčius

profesorius 
per

kad dainininkai pratjne Gvvuliai

s Tiram guaugę žmonės, giliai kvė-J Nuplauk kriaušes ir su- 
ilgametę pU0(jamj, paprastai išpučia piaustyk, nenulupdama žie-

__ . . iniRia„1, krūtinę. Gyvuliai ir maži veliu ir neimdama sėklikių.’
siu p01ų labai retai turėdavo aui\štą Vaikai kvėpuoja daugiau Į storu dugnu puodą Įpilk 
neturi iš- kraujo spaudimą. Beyil- rvlyii Toks kvėoavimas vra trunuti vaiulpns kad vna 

sveikesnis, ir. vos dengtų dugną, supilk

ti išnaudotojų ne tik mote-j pastebėjo 
s' praktiką,ru, bet ir vyrų tarpe, 

žinau daug vedus
A 'L * La *Arnei inuje, Kurtus

Aš

nedarnas jis priėjo išvados, geregnis ir sveikesnis, ir. vos 
nei automobiliui, bet gyve-kad dainininkai. damuoda-^mOgUS ^urj stengtis kvė-kriaušes ir pamažu virk
tekliu nei srražiem namam.

kurie
rų. kaip važiuoti. liuoti vyrus, rasi tiek pat

Na, moterys, ką jūs ma- Europoje, kiek ir Ameriko-
note? Ar jūs sutinkate su je. O kaip jūs manote?

kraujo spaudimo. ma| yra ne tik sveiki, bet koše išmatuok puodeliais ir 
padeda užmigti. Taisyk-1 pridėk cukraus pusę tiek 

. oas kvėpavimas aprūpina puodelių, kiek buvo košės, 
do. kad ritmiškas kvėpavi- didesniu kiekiu oro,’Pridėk gvazdikus, jei mėgs
mas yra ypač svarbus tiems, todėl žmogus mažiau

turi širdies ligas, bio- varesta 
kraujo apytaką, greitai kesnius

NERAMUS KATINUKAS
r-v......

AUKŠTAME MEDYJE

Jaunes katinukas, ieškodamas prietykių. įkopė į aukštą 
palmę Los Angeles mieste, bet kai reikėjo iš medžio išlipti 
pasirodė, kad reikalas nėra toks paprastas. Tris dienas 
katinukas medyje miaukčiojo prašydamas pagalbos. Jis 
bandė atbulas iš medžio išlipti (iešmu parodyta), bet neiš
drįso leistis žemyn. Pagaliau parko prižiūrėtojai jį iš 
medžio išgelbėjo, o jo jauna, 11 metų šeimininkė Masine 
Joseph jį pavaišino gardžiais užkandžiais.

nu-ti, truputį cinamono, lemo- 
ir gali atlikti sun- no sunkos ir apelsinų žievė

se nesnius darbus. Jeigu ten- lių ir pavirink ant lėtos ug-
uždusta ir nuvargsta. Taip pa kelti ką sunkaus, tai nies apie 40 minučių, kol 
pat ritmiškas kvėpavimas keldamas būtinai Įkvėpt sutirštės. Supilk i sterili- 
vra svarbus sergantiems tui- ora> o statydamas daiktąjzuotus stiklus ir uždaryk 
žies ir kepenų ligomis/ant žemės, iškvėpt. Jeigu*
voks yra ritmiškas kvėpa-^kelsi iškvėpdamas orą,

ga

iškvėpdama; tai
.ima

Kvėpavimas yra nesąmo
ningas veiksmas. Vos gi
męs kūdikis, kuris dar nie- 
<o neišmano, su pirmu riks
mu pradeda kvėpuoti. Ka- 
langi kvėpavimas yra nuo 
nūsų valios nepareinantis 
eiksmas, tai žmogus ju<< n

tesirūpina. Kvėpuoja, . u, 
am pakliūva. Su iitfsvv i c- 
dais pečiais, sulinkusia iš
dubusia krūtine, susiuvu 
tęs, tarytum biji dam-vs 
traukti i plaučius daug oro. 
Toks kvėpavimas kūnui ne- 
luoda daug naudos. Jis pa 
aiko gyvybę, bet jis neduo- 
la kūnui užtenkamai de
guonies ir nepašalina iš 
Jaučių apnuodyto oro. Mes 
tegalime sustoti kvėpavę, 
bet mes galime ir turime 
aip kvėpuoti, kad kūnui 
būtų iš to didžiausia nau
ja. Juk už orą nereikia 
mokėti, tai kodėl bijom ji 
■kvėpti?

Giliai, ritmiškai kvėpu^

našta atrodys daug sunkes
nė.

Žmonės, turi silpną šir
di, lipdami laiptais greitai 
uždusta. Jeigu keldamas 
koją, orą Įkvėpsi, o dėda
mas koją ant pakopos, orą 
iškvėpsi, tai lipdamas daug 
mažiau nu vargsi ir mažiau 
pakenksi silpnai slidžiai

Jeigu kasdien darysi kvė 
pavimo pratimus bent po 
dešimt minučių, tai po kiek 
laiko visad Įprasi giliai kvė
puoti. Tai reiškia, įprasi

Dešimt Įsakymu 
Geriems Piliečiam*

vaikščioti arba sėdėti tie
siai, nesusilvnkęs, mažiau 
pavargsi, nes kūnas gaus 
daugiau oro. ir bendra sa
vijauta bus daug geresnė.

ŠEIMININKĖM
Kiaušiniai su Padažu

Geras valgis priešpie
čiams arba pusryčiams yra 
kiaušiniai su padažu., i Bą-r 
imti: p

•d i 
ri

1. Žinok ir gink konsti
tucijos garantuotas piliečio 
teises.

2. Pažink savo valdžią: 
jos pareigas, pareigūnus ir 
klausimus, kuriuos jiems 
reikia spręsti.

4 . Remk kandidatus
kurie, jūsų manymu, steng
sis pravesti gerus Įstatymus.

5. Remk Įstatymus, ku
rie, jūsų nuomone, yra geri.

6. Būk veiklus vietos, 
valstijų ir federacijos politi
nėse oorganizacijose.

7. Pareišk svarbesniais 
klausimais savo nuomonę 
savo kongresmonams.

8. Priešinkis tiems, kurie 
stengiasi neteisingai pasi
pelnyti iš valdžios.

9. Pats siek viešų parei
gų, kad galėtum tarnauti 
savajai bendruomenei 
kraštui, ‘

10. Pasiruošk balsavimui 
ir balsuok protingai visuose 
balsavimuose.

Žiemos ten
sniegas netirpsta per visą žiemą. Vasaros karš

tos ir sausos. Žemės paviršius—daugiausiai lygumos. 
Girios menkos, bet upės ilgos ir plačios. Pastebėtinai 
blpgi keliai.

Mėgiamas rusų sportas—tai važinėjimas rogėmis 
žiemos metu su trimis arba su vienu arkliu. Pora ark
lių nelabai kas važinėja. Linksmai skambėdavo skam
bučiai, parišti po arklių kaklais, kuomet jie smarkiai 
traukė roges.

Vasaros metu toli būdavo girdėti dainos, kuomet 
kaimų mergaitės susieidavo vedžioti “chorovodus,” o 
aikinai pritardavo jom su armonikom. Cirpėjimas ar

monikų būdavo girdėti visur, kai tik išeidavai už miesto.
Dar vieną kaimiečių sportą atsimenu—tai kumšty

nes. Ne tokios kaip Amerikoj, kur du vyrai išėję rodo 
savo gabumą. Ten būdavo kitaip. Per užgavėnes arba 
rudeni visos apylinkės vyrai susirinkdavo paskirtoj vietoj 
ant lauko ir kumščiuodavosi per visą dieną. Apie vaka
rą būdavo daug sukruvintų ir aptemusių veidų, bet visi 
geram ūpe eidavo namo. Primityvus tai buvo sportas, 
bet ir žmonės buvo primityvūs.

Taip atrodė tuomet didelė šventoji Rusija. Tamsi, 
azijatiška, pilna burtų, prietarų, bet kartu savotiškai 
maži ir maloni. ,

ti, tai nereiškia išpūsti* krfr-jKetvirtj puodelio sviesto 
tinę kaip statinę, Įkriėpti Ketvirtį puodelio miltų 
kuo daugiau oro ir paskui žiupsnelį druskos, pipiru, pap-

Kad 2 puodelius pieno
kietai išvirtus kiaušinius

staiga jį išpūsti. Toks kvė
pavimas nėra geras
išmokti taisyklingai kvėpuo-j k,e*ai tvirtus kiaušini 
ti,geriausia kiekvieną die- Ištirpink skauradoj svies-

Jeigu nepavergta dvasia, 
tai ir vergas gali būti maiš
tininku.

Išlaikius kvotimus šujos gimnazijoj, kurie man davė 
kvalifikacijas aptiekos mokinės, sugrįžau Lietuvon. Pa
siilgau motinos ir savo tėvynės ir džiaugiausi proga pa
ilsėti po sunkaus įtempto darbo ir mokymosi. Lietuvoj 
Jar viskas buvo po senovei.

Pabuvus namie per vasarą, rudeni išvažiavau Į savo 
širmąją vietą aptiekoj, i Kromų miesteli Orio gubernijoj, 
Rr<joj. Gana tolima kelionė iš Kauno i Orią geležin
keliu, o iš ten dar reikėjo važiuot 40 verstų arkliais į 
Kromus.

Nors buvo tik ruduo, bet Rusijoj jau buvo daug snie- 
ir go ir važiavom rogėmis. Atvažiavus vakare Į vietą, bu

vau pavargus ir norėjau pernakvoti viešbuty, bet miestely 
viešbučio nebuvo. Apsinakvojau tad pas tuos žmones, 
kur vežimai sustoja. Nepaisiau, l^ur pateksiu, bile pasto
gė, nes lauke drūčiai snigo. Paryčiu pabudus pakėliau 
galvą ir pamačiau žvirblius lakiojančius po palėpę. Tai 
toks buvo kambarys mano viešbuty.

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
GVATEMALOS “RINKIMAI”• * V i f "; < • •? . < • 4 » TV • •»•

Gvatemalos prezidentas diktatorius pulk. Castillo 
pravedė krašte bolševikiškus rinkimus. Jo patvarkymu 
piliečiai turėjo ateiti j balsavimo vietą ir pasakyti, ar jie 
pritaria, kad Castillo valdytų kraštą, ar nepritaria. 99 
nuošimčiai piliečių “pritarė.”

o
JR MASKVA PRITARIA

Maskvos vyriausybė labai nustebino Vakarų valsty
bes tuo, kad pritarė Triesto ginčo išsprendimui. Visi 
laukė, kad Maskva protestuos prieš taikos sutaities su 
Italija sulaužymą, bet vietoj to susilaukė iš Maskvos pri
tarimo. Višinskis aiškina, kad susitarimas pagerins san
tykius tarp Italijos ir Jugoslavijos.

INDIJA IR KINIJA
Indija ir Kinija pasirašė pirmą prekybos sutarti ir 

numato plėsti prekybą tarp tų dviejų kaimyninių valsty
bių. Pernai Indija išvežė į Kiniją tiktai už $1,700,000 
Įvairių prekių ir pati atsigabeno iš Kinijos prekių tiktai 
už $2,000,000.

o
PRANCŪZŲ PREMJERAS

Prancūzijos ministerių pirmininkas P. Mendės- 
France kalbina prancūzų socialistus dėtis Į jo vyriausybę 
ir kartu, pereitą savaitę, jis turėjo ilgą pasikalbėjimą su 
generolu de Gaulle. Spėjama, kad Mendės-France nori 
ir su gen. de Gaulle pagerinti santykius ir sumažinti jo 
opoziciją vyriausybei. ,

o
S A ARO KLAUSIMAS , Tokio pavadinimo 200

Tarp Vokietijos ir Prancūzijos dar yra neišspręstas Poslapių knygą išleido Tei- 
Saaro klausimas, kurio sprendimas yra būtina sąlyga i10b . a’. ai Sia
Londono sutarčiai dėl Vokietijos ginklavimo patvirtinti. « vinco Kr<vžsJ kūri. 
Piancuzijos ministerių pirmininkas tarėsi su Saaro kramto1
ministerių pirmininku ir dabar derėsis su Vokietija, kad 
tą klausimą išsprendus.

ATSISVEIKINIMAS DRAUGŲ KAPAIS

Prancūzu karo vadas šiaurinėj Indokinijoj, generolai Renė 
Cogny, prieš užleisdamas Hanoi didmiesti bolševikaras. at 
vyko Į kariškas kapines atiduoti pagarbą Indokinijos kare 
kritusiems kariams, kurie palaidoti Hanoi kapinėse.

'kad ir krikščioniškoji tiky- 
yra daug ko pasisavinu

si iš prieš ją buvusiųjų.
Knyga tikrai skaitytina. 

Jos mažas trūkumas, tai ne
pilnas nesuprantamų žodžių 
žodynėlis. Jis turėjo būti 
kelis kartus didesnis. Tada 
lengviau būtų skaityti.

Baigdamas noriu dar vie
ną dalyką pastebėti. Ir mes 
lietuviai turime daug pada
vimų apie savus senovės 
dievus (mitų), tik reik lie
tuvio, kuris norėtų ir suge
bėtų juos gražiai atpasako
ti. Tuos padavimus lietu
vis skaitytų didesniu pamė
gimu, kaip graikų Ilijadą, 
romėnų Aneidą, suomių Ka
levalą, ar kitų tautų mitus.'

Bet mes žinome ir gilina
mos i kitų tautų pagonišką 
gvvenimą, skaitome apie jų 

, bet savo žilos seno
vės lyg bijomės liesti, nes ji 
pagoniška.

O juk ji ne mažiau Įdomi, 
garbinga ir ne svetima, bet 
sava.

Traidenio Ainis.

įba

Lithuanian Studies, J. Kut- žinomas kalbininkas dr. P. 
ra, secretary, 2405 W. 51st Jonikas, iždo tarybos pirm. 
St., Chicago 32, III. Į inž. A. Rudis, ižd. Dan Ku-

Instituto prezidentas yra.raitis, sekertorius J. Kutra.

Rytu Pasakos

THAILANDAS TEISIA
Thailando (Siamo) teismas 

dvaro tarnautojus mirti už nužudymą Thailando kara
liaus 1946 metais. To krašto karaliaus nužudymas 1946
mntoic hnvn /lirlolč rkaelantie ir hnvn cnkploc cralvHn'/UW ZUC1U IZVIk? »yv« ▼ v

lio 5 d. Velionies motina,j Nedarbo klausimas yra 
sesuo Pozerskienė ir brolis politinis klausimas, nors tas 
jūrininkas gyvena Bostone'kai kam atrodytų kitaip.
(Jungtinėse Amerikos Val
stybėse).

Ieškomi Šie Asmenys
Rrnnidnv* Sirvinskienė inemažai galimų bedarbių, 

v .° , . . . • m • /imdami balsuoti, tur būt, pa-Kaz.o dūk e, gimusi Mazei- , ka(| būtu '„e.
kiuose 1911 metais kovo 27.! ku j be(Ia,.bi eiles

Jonas Voromckas Jono sklji įar ti' rv.
sūnūs, gimęs Mažeikiuose -icms ril ini su 
1907 metais kovo 27 d. ? • r __

Kostas Širvinskąs, Kazio ’ ______________ .
sūnus, gimęs Mažeikiuose^ Lapkričio 2 d. rinksime 
1907 metais rugpiūčio 18 d? 435 atstovų rūmų narius,

Minėti asmenys arba ku- 32 senatorius, 33 guberna- 
rie apie juos žino, prašomi torius ir daugybę atskirų 
atsiliepti šiuo adresu: j valstijų augštų pareigūnų.

Litauisches Zentralkomi- :------------------------------ " —
tee, (17-a) Weinheim B.J SVEIKATA TURTAS
PoStfach 233, Germany. Sveikata brangiausias turtas pa

saulyje, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu jus kankina reumatiški 

6I1WVQ ID DINIflMAl ! skausmai prieš oro permaina, jaučiat 5UPIIO IK KinUlIVlAl įj^giįus, rankų. kojų sustingimų,
------------- nuovargį, šaltį—tuoj nieko nelau-

, . ,, u i \ kiant įsigykit DEKSNIO GALINGOS
(Atkelta iš 2 pusi.) MOSTIES. Ji sudaryta iš daug skir-

mis anie Šunis nei nasiyvri- tinstu elementų iš tolimų kraštų svie- irns apie suius, nei pasigyu jto gj mostLs turi savyje galingą
mais, kad gyvename gerbū-, šilumą, galingai šildydama sunaikina 

. . ., Įminėtus skausmus.
VIO laiKUS. Sena ir teisinga patarlė sako: kas

TrVS SU nu«e milionai be-'^ePa t**55 ’r važiuoja. Tat jeigu norit iivs su pu.e Iiiiuuiidi ue ivažiuoti tai tepkit ir vėl ttpkit su
darbiu negali pasekti Wil-Į Deksnio Galinga Mostirn.

- 1 Pasarga: Neimkit jokių kitų pa- 
..jlymų. visada reikalaukit ir žiūrė- 

J,kit, kad ant dėžutės būtų užrašyta: 
. . .... . A_. * DEKENS OINTMENT. Taip aplai-

pietus Šildytis saulutėje. Jie kysit tikrąjį Dekens Ointment.
_ ,• , it Stebėtinai greitai prašalins minė-negali būti ne vizlomis, Itas skausmus. Kaina 2 oz. $1.00; 4 

loz. $2.00; pinigų taupymo ekstra di
delė dėžė 16 07. $5.00.

Užtikiinam pasekmes ar jūsų pini
gus gruzinam.

DEKENS PRODUCTS

Vyriausybė negali Į tą klau
simą žiūrėti pro šunų būdą 
arba pro pirštus. O bal
suotojai, kurių tarpe yra

šono patarimo ir atėjus šal-Į,iaiymų.’ visad,
LIETUVIAI KITURiidmi negali išvažiuoti

VENEZUĖLA kurios eina medžioti. O 
kur bedarbis gali eiti “me
džioti” darbo, jei jis vieto
je turi savo šeimą, gal savo 
namelius ir, jei jis tik vieną 
kokį nors amatą temoka? 
Ir kur tie darbai yra, ku
riuos galima būtų surasti?! 
Jei ir pasiverstum žmogus’ 
keliaujančiu čigonu ir bė-

.. ... • literatūros premija, o šfai'&iotum paskui darbus po vi
gelis. Atipranaprija, ne- dabar -e }-,aį,rja rinkti $l,-jsą kraštą, tai visvien nebū

tumei tikras, kad gausi kur

Rūpinasi Vas. 16 Gimnazija

Venezueloj lietuvių tėra 
apie 250 šeimų, bet jie savo 
dosnumu bendriems lietu
vių reikalams toli pralenkia 
daug didesnes bendruome
nes;

Prieš metus jie paskyrė

P. O. Box 666. Newark I. N. J.

Dr. B. Matulionis
Vidau«, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag. Rhode Island 

Adresas: State Sanatorium. 
VVallum Lake. Rhode Island.

Astumas: nuo Providenc<—24 my
lios, nuo \Vorcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

PAIEŠKOJlMAr

kaip apie išmintingiausi 
narsiausi, mandriausi ir 
tvirčiausi, labai nustebo 
Jam Satjavanas atrodė pa
prasčiausias menkas žmo-

.nys.
“Rytų Pasakos,” kaip ir 

jo pirmoji “Dangaus ir Že 
mes Sūnūs” knyga, atveria 
lietuviams nežinomą langą,

nuteisė tris karališkoj? k”'l «alija Pratyli, 
ikaip kūrėsi kitos tikybos, 
daug senesnės už krikščio
nių tikybą. Jos papasako
ja apie Įvairius stebėtinai 
pasireiškusius išminčius, iš-

pasitenkinęs karališku gy
venimu, pasišalino is kara
liaus rūmų.

Apsivilkęs paprasčiausiais 
nuo pasaulio atsiskyrėlio 
(šamano) drabužiais, Ati- 
prar.aprijas išėjo Į tyrus ieš
kot gyvenimo paslapties

500 Vasario 16 gimnazijai.

VOKIETIJA
nors pastovesnio darbo.

SVARBUS IŠRApiMAS

C*—J
liojimų. Tik po 8 metų teismas tą reikalą svarstė.

n n vu ji uvasia A_Tnritvi io .ui iui įja
ten gundė, su vesdama

ji
su

Bukim Lituanistikos Instituto Nariais
ganytojus, tikrai buvusius gražuole Rati, kuri geidė ir

maldavo jo meilės, bet Ati 
pranaprija, numanydamas,

Mes politinei kovai dėl supratimą. Tas taip

prieš kelis tūkstančius metų 
ar tik pramanytus, kurių _
anais laikais Azijoje, Indi-jkad tai yra Mritrijos pink- 

Pa įjoję, Kinijoje ir kitose Azi-Įlės, iš tų žabangų išsipainio-Lietuvos laisvės turime istei-'svarbu. te^p ir politinis dar-, jos vietose ar net ViduržeJj0.
pę Amerikos Lietuvių Tary-Įbas. nes ir politinėj kovoj mjo jūros akraščiais buv0 
bą, šalpos reikalams tunmejdazna. negalima issiversti |a kurie ske,bėsi Diev0 
BALF ą, o lietuviškam mok- be mokslininkų pagalbos. įnašais ir žmonių išgelbė- 
slui pirmyn varyti tunme: y T ituanistikoS! Institutą! to iais
Lituanistikos Institutą. J°(susibūrę mūsų mokslininkai! “Rytų Pasakos” pradeda-!mokykla jam negalėjo duo 
pareiga puoseleti musų c]arką dirba, o mes visi mos Indijos kraštu. Tai pa- ti. Jis buvo vadinamas n<

galime būti jo iždo rėmė-Įsaka apie Indijoje prie

Atipranaprija, keletą me
tų vienas gyvendamas ty
ruose, Įgavo labai daug iš- 

?minties, kurios svietiškoji

Kas Galėtu Auginti?
Lietuvis našlys su trimis

mažamečiais vaikais, mer- iš svarbių žolių ir visokių kitokių
gaitės \iena i metų, kita 3j įio. L Mat Švilpą Salve for Skin
su puse metu ir berniukas 5 {T131"T.i kvepianti mostis.. | labai greit gydo (vairias odos ligas, metų, ieško Amerikoj sei-j išbėrimus, votis, odos trūkimą, “Ath-
mn/ kuri o-u lotu rrnimH Ič lete.’s Foot'” sainus, nudegimo ir nu- mos, KUI 1 galerų paimti išpūtimo žaizdas, užsisenėjusias ir nau-
l'o vieną kita vaiką auginti.Pas žaizdas <tik ne vėžio), kojų tini- 
T» - .. , T., ims ir skaudėnmą. Kaina ....$1.50Kasyti šiuo adresu: Lltau-; No. 2. Salve for External Pains. 
isches
a) W
233, Germany.

Svarbu kiekvienam gyvam žmogui 
susipažinti ir turėti savo stuboje. Tai 
yra penkių rūšių gyduolės, sudarytos

Paieškau savo draugo Stanislovo 
Jonaičio, pirma gyvenusio Rumford, 
Maine. Girdėjau, išvažiavo į Flori
dą. Jis pats ar jį žinantieji atsi
liepkit adresu:

S. Kasparavicz 
21 _E. Montcalm St.

Fontiac, Mich.

-~APWEMMAf
7pntrnlknmitpp (17 l^ita niostis gelbsti nuo skausmų ko- Z,enu aiKOmnee, 11 t Į JC5.e rankose, sprande, nuo reuma- 

’einheim B., Posfach skausmų, nuo muskulų trauki-

dingą kultūrą, atskleisti ir 
ryškinti ją mums patiems, 
ypač priaugančiam jauni
mui, kuris dabartinėmis są
lygomis maža arba nieko 
apie ja nepatiria, o taip pat 
svetimiesiems. Ypač svar
bus instituto uždavinys yra 
šiuo metu, kada 'mūsų tau- 

. tai gresia ne tiktai fizinis, 
bet ir dvasinis žudymas, 
naikinimas.

jais, galime savo centu pa-^šventosios Ganges upės gy- 
dėti mūsų tautai naudingą venusi išmintingą bramaną 
darbą dirbti. Kas gali pa- ir jo gražią žmoną Giovati, 
aukoti ne mažiau $1,000, j kuri dievų laiminama pa-
$500, ar $100, tas bus lai-'gimdė išmintingiausią sūnų koše

ne
tik išminču, bet ir šventuo
ju.

Apsčiai pamokinančios, 
akiratĮ praplečiančios me
džiagos yra ir kitose pasa-

komas nariu fundatorių, na-;Atipranaprija. 
liu globėju, nuolatiniu na-j Prieš jo gimimą Dievo 
riu. Kuris gali per metus pasiuntiniai pranašavo, kad 
duoti ne mažiau kaip 325'užgims toks išminčius, ko- 
$10, ar $5, tas bus narys kio pasaulis nematė ir ne- 
rėmėjas, metinis narys, na- girdėjo. Jis bus galingas

Svarbu išsaugoti ir pla- rys pritarėjas. Tokiais na-1 kaip maharadžos. Jis šu
čiau paskleisti tikrą mūsų riais gali būti ir draugijos. Įpras paslaptis, kurių net

“Rytų Pasakas” skaityda
mas turi progos palyginti 
daug senesnes tikybas su 
krikščioniškąja ir Įsitikinti,

istorijos, kalbos, literatūros, 
kultūrinės pažangos ir tt.

Nario Įnašus reikia siųstiįDievai nežinojo. Kaip sau-
šiuo adresu: Institute of

MES ATLIEKAM .. .

VISOKIUS SPAUDOS DAREUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 Ea«t Broadway, South Boston 27, Mass.

NEBŪK ŽILAS

K
Stebuklingos gyduolės kurio-- pa

naikina žilumą, plaukų slinkimą ir 
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus kokie buvo. bet

rno, tirodina neveiklumą ir sustingi
mą. Kaina .,.......... $1.53

No. 3. Mat Švilpa Ointment for 
Toothache and Hardening of Gums. 
Greit pašalina skausmus ir sustipri
na dantų smegenis. Kaina ....$1.00 

No. 4. Salve for Poison Ivy, Rash. 
i Skin Itcbing. Greit pašalina niežėji-
mrs. Kaina ............................... $1.50

c i- ii • - a x ' No. 5 Mat Švilpa Remedy forbpallO 1 U. mile Antanus. Pilės, šita mostis vra labai svarbi
Matuzonis, palaidotas spa-in?°. he-n?or?i*’ ar. .Pį’es- giežia ar ’ 1 ’ • uzsisenejusi liga. jei dar nėra vėžys,■j pagelbės. Sustabdo kraujo bėgi

mą ir atstato pilės, jei dar nebuvo 
niaustytos ir gvdo be piaustymo. 
Kaina tik $2.50 už dėžutę. Prie dė-* 
žutės yra nurodymai, kaio vartoti ir 
kaip užsilaikyti. Parsiduoda aptie- 
koje Hartforde, 507 Park St., ir ki
tose, o taip pat pas mane.

Adresuokit: Mat Švilpa, 597 Rroad 
St.. Hartford. Conn.

Su užsakymu siųskite pinigus mo- 
j nev orderiais, ezpress ar registruo- 
! tais laiškais. Greičiau gausite.

Pasarga: Jei kas pirmiau siuntė 
pinigus su užsakymu ir negavo atsi
liepimo. ar pinigai dingo, tai jei tu
rite rasytę kreipkitės j paštą, gausite 
atgal. Jei kas negavo iš manęs jo
kio at>auymo, prašom man pranešti. 
Būsiu dėkingas. 142/

Mat Švilpa.

ANGLIJA

Mirė Antanas Matuzonis

EXKARALIUS GOLFUOJA■.. c.m—.. ....

Esu 41 metų amžiaus, noriu su
sipažinti su mergina, našle ar persi
skyrusią, tarp 30-40 metų. Atsaky
siu kiekvienai. Susitarsim—apsive-
sime. Pageidautina foto. Visos pa
slaptys garantuotos. Rašykit: (42) 

S. P. T.
6029 So. Dorchester 

Chicago 37. III.

Esu 67 metų amžiaus. Norėčiau 
susipažinti su gero būdo moterim, 
kuri nori ramaus gyvenimo, ne se
nesnė, kaip 55 metų. Smulkiau su
sirašysime laiškais. Rašvkit: Mr. A. 
Mikalauakas, 4 Everett St., Nashua, 
N. H. (42)

lė tarp žvaigždžių, jis 
bus šviesiausias, didžiausias 
šventų knygų (Vedų) žino
vas. Giovati ir jos vyras 
tris paras nekrutėdami mel
dėsi, kai Dievo pasiuntiniai 
apreiškė, kad Giovati pa
gimdys sūnų, kurio jie taip 
norėjo

Pirmagimiui ir vienatiniui 
sūnui gimus, jo motina gra
žuolė Giovati mirė, kad jos 
numylėtas sūnus gyventų.
Tokia buvo dievų valia.

Atipranaprijui sulaukus 
18 metu, jo tėvas Braha- .., » ‘ ± v atitaiso žilus ptdasva nuveze jį pas tos sa-jnėra dažai. Nėra nieko už jas ge-
lies valdovą maharadžą Sat- ^atidėiSa^'iiŽ^^'Ka^sS. 
javaną, kad sūnus ten gale- -?eifru P’lnai p»tęnkinus,
tų karališkai, be rūpesčių
gyventi.

Atipranaprijas, pamatęs 
garsųjį Satjavaną, apie ku 
ri buvo dainos dainuojamos

«
Buvęs Belgijos karalius Leo
poldas. kurj Belgijos žmonės 
pavarė nuo sosto, dabar pasi
darė žymiu golfininku ir ta
me biznyje jam geriau sekasi, 
kaip krašto baidyme.

NERVINE
Alezander’s Nervine, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų ligų, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suirimų, 
galvos skaudėjimų, 
kvaišinu, isterijos, 
rūpesčio, susikrimti

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
oersidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams. Šios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. J Kanadą $2.25

ALEJCANDER’S co.
414 Rroadway 

South Boston 27, Mass.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam.

Kanadoje ir kitose valstybėse kai
na $3 su prisiuntimu. (43)

FI.ORAL HERB CO.
Box 305, Clinton, Ind. M

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime IJetuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai, bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose. kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA- Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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RINKIMINĖ KOVA
PAČIAME JKARSTY

BALF BOSTONO 
SKYRIAUS RINKLIAVOS 
VAISIAI SKAITMENIMIS

LDD 21 KUOPOS
MITINGAS SPALIO 31

Praeitam ‘‘Keleivio’

Pabaltijo Draugijos
Susirinkimas Spalio

nu-(

24

Pabaltijo Draugijos susi-
mery trumpai buvo praneš-, rinkimas Įvyks sekmadienį, 
ta, kad Lietuvių Darbinin- spalio (Oct.) 24 d., 3 vai. 
kų Draugijos 21 kuopos ei-J po pietų, International In- 
linis susirinkimas Įvyks stitute patalpose. 190 Bea

H. JANELIŪNENĖ IŠ ,P. 
LIGONINĖS SUGRĮŽO.

BLIUMAS LIGONINĖJ

Visur pilna rinkiminių 
skelbimų, apie juos girdi 
radiją klausydamas, ją ma
tai televiziją žiūrėdamas.

Kandidatai kalba ne tik 
susirinkimuose, bet lanko 
dirbtuves, Įstaigas, net vaik
ščiodami didesnėmis gatvė
mis prisistato praeiviams ir, 
kviečia už juos balsuoti.

Demokratų kandidatai gu
bernatoriaus vietai — Mur 
phy ir JAV senatoriaus — 
Fureolo gauna rungtis su 
republikonų dabartiniu gu 
bernariu Herter ir senatorių 
Saltonstall, bet jie nenusi
mena, smarkiai plaka da
bartinę administraciją už 
jos nesugebėjimą išvengti 
kai

Vykdant rinkliavą rugsė 
jo 25 d. Bostone surinkta:
Dėžutėmis ...........$1,372.17
Aukų lapais ir pav. 324.55

Viso ....
Dėžutėmis

............$1,696.72
surinko

P. Svilienė $55.58, A. Lapins
kaitė $53.65, V. Mileris $33.51, 
Saduikienė $36.70, L,. Smitaitė 
$31.43, R. Bagočienė $31.15. F. 
Ščiukaitė $30. N. Razvadauskai- 
cė $26.57, R. Pakštytė $26.21. 
P. Kaladienė $25.75, M. Venis 
$22.16, V. Kulbokienė $21.50, 
A. Kapočius $21.34, M. Bakū- 
naitė $19, D. Skuodzinskaitė 
$18.93. B. Paukštytė $18.04. R.

spalio 24 d., bet vėliau pa
aiškėjo, kad tą dieną Lietu
vių Piliečių Draugija ruošia 
savo nariams “šurum-bu- 
rum” ir visas namas bus už
imtas. Be to, beveik visi 
LDD 21 kuopos nariai pri
klauso ir Piliečių Draugi
jai. Todėl sekamas LDD 
21 kuopos eilinis susirinki
mas nukeliamas i sekmadie
ni, spalio 31 d.. 3 vai. po

con St., Bostone.
Meninė programa: John 

Čouglin, kontrbasas, solis 
tas: p-lė Mara Eferts, piano.

Įdomią kalbą apie “The 
New Refugee Act" pasa
kys p-lė Alice O'Connor, 
Mass. Division of Immigra- 
tion pareigūnė. Bus trumpi 
pranešimai iš estu. lietuvių 
ir latvių veiklos. Po šio pir 
mojo rudens susirinkimo

Mokytojas P. Bliumas ga-
1 T- • - - |vo vėl eiti Į ligoninę. PriešHeterų Janehumene, is- tus am buv0 pa(ia,.yta 

gulėjusi ligoninėj daugiau operacija, bet iki šiol jjs ne. 
4 mėnesius, praeitą sa- pasveiko ir dabar Carney Ii- 

nugrįžo namo n čia j gOnįnėj gydytojai tiria, kaip 
sveikti. * ji tojiau gydyti.

Linkime ligoniui greitai

nei 
vaitę 
baigia

Gamta Neteko Proto

Praeitą savaitę ir dangu
je kortos susimaišė. Pra
džioje termometras pašoko 
iki 90 laipsnių, kai kur me
džiai apsidengė naujais la
pais, kurių buvo netekę po 
“gražuolės Ednos” atsilan
kymo, kitur alyvos pražydo, 
o gale savaitės visus išgąs
dino besiartinanti “Hazel.” 
Bet ši “gražuolė” pasirinko

pietų. Piliečių Draugijos pa- bus susipažinimo valandėlė 
talpose. 368 Broadway, So. ir skanūs užkandžiai. Įėji- 
Bostone. mas nemokamas. Visi kvie—

Į
atv
pos nariai, bet ir norintieji; gai. , „ . (
arčiau susipažinti su LDDl Ši draugija yra Įkurtai mes nesistebėjome ir nedre-

pasveikti.

Dorchesterio Lietuvių
Klubo Kortų Vakaras

Veitas $17.21. V. Ivaška $17.93, 
kulių sunkumų, nesirŪ-jL. Leščinskienė $17.91. V. Vilu- 

pinimą pilkojo žmogaus rei- tis S17, D. Gimbutaitė $17, K. 
kalais. Tai nėra lengva, Norvaiša $16.55. D. Simanavi- 
bet jie tikisi laimėti. čiūtė $15.68. J. \erbila $15.54.

____________________ K. Mickevičius $14.31. D. Tut-
kiūtė $13.74. L. Jakutytė $13.-
07. V. Izbickas $13. V. Tamo
šaitis $12.85. S. Karosaitė $12.-

~ . 70. D. Vakauzaitė S12.3<1, J.
ŠĮ šeštadienį, spalio 23 d., Dačinskaitė $12.19, A. Karosas 

Dorchesterio A. L. P. Klu- $12. E. Spižauskas $11.63, D. 
bas rengia nepaprastą whist Brazdžionis $11.52. X. Vaičaity- 
partę savo namo patalpose, tė $11.05. P. Bliumas $11.03, 
1810 Dorchester Avė. Pra- E- -Jurkevičienė $10.95. R. Mat- 
džia 7:30 vai. vakaro. joškaitė $10.70. J. Lapšienė 

Parengime bus išdalinta S10-60- A- Andriulionis $10.38. 
gražiu dovanu, bus duoda- D’ Venskutė S10-26- A- Mockus 
ma medaus kiek tik kas no- *10-20* Kiti surinko 1X1 mažiau’ 
rės, ir bus visokių užkan- Aukų lapais surinko 
džių. \ isi maloniai kvie- Nenortas-Stravinskienė $32.- 

•50, A. Matjoška $29.45. Vytau
tas Vilutis $29. I. Sirutavičienė 

'$25. A. Vilėniškis $24. J. Sonda 
į$ll ir P. Ausiejus $5.

čiami atsilankyti.
Komisija.

Išnuomuojamas Butas
So. Bostone. City Point rajo

ne, išnuomuojamas geras, sau
lėtas 5 kambarių butas; yra 
centrinis šildymas, vonia ir kiti 
patogumai: Teirautis: 597 E. 
7th St., antras aukštas, South 
Bostone. Telef. SO 8-2814.

(43)

Dariaus Posto Veteranų
Naujas Komanderis

Amerikos Legiono Stepo
no Dariaus postas kitų me
tų komanderiu išrinko Stan
ley Dravinską, jo pirmuoju' 
padėjėju Bron Sodmon,' 
antruoju—John Rudi. Visi 
kiti paliko senieji.

Naujieji viršininkai

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
135 Emerson St-, k. Broadway 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 
iki 8 vai. vakaro

P3’!. . reigas iškilmingai perimsį1®®®<Rsw>ia>e<s«wo0««s«Knaują kebą ir Naująją Ang-|
Į ši susirinkimą kviečiami čiami dalyvauti—nariai ir.nją aplenkė. Piabegdama, saiėj.
,'ykti ne tik visi 21 kuo- Pabaltijo Draugijos drau- .ii pasipurtė, bet matę daug1 _ 

bet ir norintieji gai. ‘ {“gražesnes Carol ir Edna,” 1
_____ pažinti su LDDl Ši draugija yra Įkurta mes nesistebėjome ir nedre
veikla arba įstoti i 21 kuo-! 1941 metais. Nario mokės-* bėjome. Didelio čia daikto, 

tis $1. Kviečiami stoti na-1 jei vėjas kiek papūtė ir He
liais visi iš Pabaltijo kraš-'tus palijo.
tų kilusieji ir jų bičiuliai.

pa.
Šis 21 kuopos susirinki

mas bus pirmas po vasaros 
sezono, todėl kiekvieno na
rio pareiga jame dalyvauti 
Be kitko, bus duodama pil 
na praėjusios gegužinės! 
apyskaita ir pasitarta busi
mosios darbuotės reikalais. 
Dar nesumokėjusieji na
rio mokesčio už šiuos me
tus turės progą “susitaikin
ti” su kuopos finansų sek
retorių. Visus kviečia

Valdyba.

K. Genčienė Išvyko Namo

Kalės Iki Gyvos Galvos
Sandaros Pirma Apskritis 

Išrinko Naują Valdybą

LAISVĖS

Prof, Biržiškai 70 Metu
______ “ Aukų lapais ir pav. aukojo

šių metų gruodžio 2 d. A. J. Jokūbaitis $51.60 (tame 
prof. Vaclovas Biržiška su- skaičiuje jo asmeninė šeimos 
lauks 70 metų amžiaus. Ne- auka Ą- Ivas $20 ir kitų 
tenka abejoti, kad bostonie- ^4-6(O, J- Kapočius $20. Mr. ir

Edvvard Keenan, 21 metų 
vyras, už nušovimą Victor 
Majkut iš 5Iethuen nuteis
tas kalėti iki gy vos galvos.

Keenan motina yra lietu
vė Jeskelevičiūtė, tėvas ai 
ris. Juodu nesugyveno ir 
todėl jau senai persiskyrė. 
Sūnus užaugo pas senelius 
Jeskelevičius. gyvenančius 
Methuene. Jeskelevičius jau 
yra miręs. Nuteistasis ge
rai kalba lietuviškai, gyve
no Strubridge.

Jungtinių Tautu Diena

J

VARPAS
Naujosios Anglijos lietuviu

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA 

WBMS, 1090 kilocyklų 
Boston 15, Mass. 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

Visais reikalais kreiptis:
P. VIŠČINIS 

31 Bunker Avenue 
Brockton 4. Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
"SO. BOSTON, MASS.I I

Telefonas: SO 8-1320

čiai tą sukaktį tinkamai at
žymės. Laikas būtų pradė
ti tam ruoštis.

Bostone Jau Pavasaris

K. Genčienė su dukra 
Viola iš Gary, lnd., 5 savai
tes viešėjusios So. Bostone, 
išvyko i Gary. Ind., kame 
jos nuolat gyvena.

Genčienė Bostone svečia
vosi pas savo
Bendzevičius, tetą Augūnie- 
nę. aplankė kitus pažįsta
mus ir bičiulis. Jos duktė 
ta proga buvo nuvykusi ir 
pas Rockefelleriene. su ku
ria Genčienė palaiko arti
mus santykius.
r

de,

vasari.

Moterų Kortu Vakaras

Mrs. Maskelionis $12.
Po $10 aukojo: kun. P. Vir-

mauskis. P. Lembertas. Kings- 
|ton Clothing Co.. P. Razvadaus- 
ikas, P. A. četkauskas. O. Ru
činskienė. sodaliečių organiza-

---------- icija. Brutenis Veitas, V. ir V.
Antaninos Kruopienės so- šinkai.

1 Hardy St., So. Bosto- Po $5 aukojo: Ipolitas Jok- 
ne, pražydo baltoji alyva. šas. Strazdienė. J. L. Kasmau®- 
Medis pilnas Žiedų, kaip pa- kas- s- Mockus. B. L tems. Dr.

G. Stapulionienė. I. Sirutavičie- 
■nė. I. Sirutavičiūtė. Greenwood 
Pkg. Sq.. J. Sonda. Garlauskaitė 

; ir Juknevičius. Kiti aukojo po 
. mažiau.SLA 49 moterų kuopa sės- ,

tadieni, spalio (Oct.) 23 d.,' Is sulinktų aukų valdybos 
7:30 vai., Sandaros svetai- nutarimu $1,601.66 pasiųsta 
nėję, 124 F St., So. Bostone BALF centrui; prašant S400 
rengia idomią whist partv peiduoti \asano 16 Lietu- 
(kortu vakarą). ' vi« Gimnazijos mokiniams

šelpti, $200—vargo mokyk
loms ir vaikų darželiams 
(palaikyti, o likusią sumą—

_____ ligoniams, našlaičiams, se-
A. G. Yatužienė iš Pal-neliams ir kt. Vakaru Euro- 

myra, N. J., atsiuntė $10, P°Je šelpti.
kuriuos paskyrė šiems rei- Visiems bendradarbiams, 
kalams: “Keleivio” ir “Dar- aukų rinkėjams ir aukoto- 
bo” prenumeratai $5, kalen- jams valdyba nuoširdžiau 
doriui ir Naujai Valgių šiai dėkoja.
Knygai $1.75, aukų Balfui A. Bričkus,
82 ir Maikio Tėvui $1.25. Iždininkas.

Valdyba.

Pavyzdinga Moteris

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St.. East Bridgevvater, Mass.. on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

Ideali Vieta Maudytis ir žuvauti
Šokiams groja 5 asmenų orkestras trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. 
Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl 
susitarimo telefonuokit: BRidgewater 855. Plačiau klausy
kit WBET radio stotį sekmadieniais 12:30—1 P.M. 
Sekmadieniais nuo 3 iki 6:30 groja “Hillbilly Band”

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Povilas Lapenas Jr.. Petras Peldžius. Alfonsas Steckis

Spalio 17 d. Įvyko San-j 
daros pirmos apskrities su-ji’ 
važiavimas, kuriame daly-l- 
vavo Bostono, Worcesterio,’!l
Brocktono ir Nonvoodo j!_______________________

i kuopų atstovai, viso 47, irt LIETUVOS AIDŲ RADIO 
apskrities valdyba. j PROGRAMA

Suvažiavimas aptarė vi-' 
sus opiuosius Sandaros rei-

Massacbusetts gubema- 
giminaičius torius spalio 24 d. paskelbė 

Junginių Tautu Diena, tuo 
norėdamas atžymėti 1945 
metais sukurtos Jungtinių 
Tautu organizacijos reikš
mę ir paskatinti piliečius 
domėtis jos tikslais ir dar
bu.

kalus, pareiškė pasitenkini
mą “Laisvės Varpo” radijo 
programa ir išrinko naują 
valdybą. Dabar joje yra 
pirm. Petras Vaičiūnas iš i 
Brocktono, vicepirm. Anta-1 
nas Kriaučialis iš Worces-J 
terio, sekretorius Juozas! 
Ged mintas, iždininkes Juo
zas Jančauškaš, abu iš Bos
tono: iždo globėjai Juozas

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stoties 
\VBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
T adresu:

PAUL LAPENAS
135 Forest Avė., Brockton 

Tel. Brockton 8-1632-R

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMŠ, 1090 ki- 
.lociklų, veikia sekmadie- 

Rrasinskas ir J. Šalaviejus,jniajs nuo 12 iki 12:30 vai. 
abu iš W orcesterio. i dieną. Perduodamos lietu-

Po suvažiavimo delega-;viškos dainos, muzika ir 
tams pagerbti buvo sureng-j Magdutės Pasaka.
tas jaukus pobūvis.

Rep. ROBERT F. MURPHV GUBERP1AT0RIU

Į Biznio reikalais kreiptis Į 
į Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W, Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

VVest Rozbnry, Mass.
TeL PA 7-0402-M

|

Rep. MURPHY yra 
vienas žymiųjų House 
o f Representatives 
(Atstovų Rūmų) va
dų. 4
Visų gerbiamas vals
tybes vyras.
Pasižymėjęs Vetera
nas.

Pasižymėjęs
žmogus.

Plačiai patyręs preky
bos srityje.

Vienas plačiai prity
rusių asmenybių įsta
tymų leidime.

spaudos

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Popuiiariškos Radio 
Programos

! Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WHIL, 1436 
j klc.

Biznio reikalais kreiptis j
M. Plutą, 1422 Columbia Rd- 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba 

Į St. Butkų. 28 Thelma Rd.,
Dorchester. tel. AV 2-3531.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Cfcimrgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BROADWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.

Moooeoooooosooooooooooa

REP. B0B MURPHY
“M r. Integrity”

Patikimumas ir sąžiningumas yra būtinos savybės žmogaus, už kuri mes 
galime balsuoti linkdami naują gubernatorių.

Rep. MURPHY ilgus metus -u pasižymėjimu dilba svarbioj Įstaigoj, 
kaipo House of Representatives vadas. Savo ištikimu ir sąžiningu darbu 
jis Įsigijo titulą “Mr. Integrity.”

Prieš porą metų republikonų gubernatorius pažadėjo pagyvinti pramo
nę. ir tuo būdu padidinti darbo galimybes. Vis didėjantis bedarbių skai
čius šiais laikais rodo visai ką kitą. ,

Pakeiskime gubernatorių ir Linkime tokį vyrą, kurs aiškiai sako, ką jis 
mano ir galvoja—tas asmuo yra busimas gubernatorius—Robert F. Murphy!

• i' LeVs change io a man of VISION! 
tder Let’s vote for PR0GRESS! 
re ELECT INTEGRITY"!

Rep. ROBERT F. 1URPHY- GOVERNOR
(Juozas Lola. 40 Dalessio Ct., So. Boston)

Namas Nuomai
Išnuomuoju visą namą iš še 

šių ruimų su virtuve, aliejumi 
šildomas. Kreiptis telefonu 
VVestboro. Mass. 8193. Adre 
sas: F. Katunas. Turnpike Rd.. 
\Vestboro, Mass. (44)

Gera Proga So. Bostone
Pasitraokdsmas iš biznio parduodu 

ramus 9 kambarių, ultra-moderniškai 
įrengti su ofisu dentistui. Ideali 
vieta, r.tra kompeticijos. patojrus su 
sisiekimas. Kaina $12,00. Kreiptis 
' Shoreiir.c Realtv. 06 L Street 
Tel. SO S-44S3 ir A N S-3430. (44)

Parduodu Forničius
Parduodn šaldytuvą ir pečių (Flor 

ence) labai gerame stovyje, už že 
mą kaina. Kreiptis i Mrs. šeidienę 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais, 97 
Mercer St., So. Bostone, antrame 
aukšte. (42)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

30000000000000000000000006

VAISTAS ‘‘AZIVA"
1— Vaistas nuo nudegimo 1r 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

—mostis.
8—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais įumeriaia. Kaina už
kiekvieną numerį $2. Pini
gai. čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Machinskas
295 Silver Street

South Boston 27,

i




